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Törvények 

 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, 

 2012. évi CXXIV. örvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról 

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és többszöri módosításai, 
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valamint a gyermekvédelmi törvényt több pontban módosító 
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 363/2012. (XII.17.) kormányrendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjának 
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 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról, 

 48/2012. (XII. 12. ) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, 

 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények 

működéséről,) EMMI rendelet egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek 

módosításáról. 
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1. HELYZETKÉP 

Az óvoda neve: Kis Pingvin Magánóvoda 

Pontos címe: 3400 Mezőkövesd, Váci Mihály utca 25. 

Telefon: +36-70-213-5711 

Az óvoda fenntartója: 
A fenntartó neve: Kis Pingvin Nonprofit Közhasznú Kft. 

Székhelye: 3400 Mezőkövesd, Fecske utca 10. 

Telephelye: 3400 Mezőkövesd, Váci Mihály utca 25. 

Telefon: +36-70-213-5711 

Email: kispingvinovi@gmail.com 

Intézményvezető: 
Intézményvezető neve: Tóth Sándorné 

Telefon: +36-20-455-3260 

Email: tothne.marika@t-online.hu 

 

Az intézmény alaptevékenységét az Alapító Okiratban a fenntartó határozza meg. 

Óvodai csoportok száma: 2 

Óvodánk 2019. szeptember 1-én kezd i meg  mű kö dését ,  a Tevékenységközpontú Óvodai 

Nevelési Program adaptálásával. 

Helyi programunk a tevékenységközpontú óvodai nevelési programra épül. 

(Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Program (MOE-Fábián Katalin) OKI tantervi adatbank, 1998.) 

 A játéknak kiemelt szerepet tulajdonítunk. A program egésze személyiségközpontú, melyben az 

egyéni fejlődés elősegítése előtérbe kerül. Intézményünk valamennyi dolgozója elkötelezett 

híve a partnerközpontú működésnek. Programunk fő törekvése gyermekeinknél az önirányítást, 

a saját megoldáskeresésének képességét, kulturált magatartás erősítését a „tiszta forrásból” 

táplálkozást szolgálni a tevékenységek által. 

A Kis Pingvin Óvoda, Mezőkövesd észak-nyugati részén, az Egri úti lakótelepen helyezkedik 

el. Az épület óvoda céljára k ialakított 1 épületegyüttesből áll, melynek alapterülete kö ze l  

600  m2. Két csoportszoba öltözővel, egy fejlesztő szoba és egy tornaterem biztosít teret a 

nevelésre. Öltöző, orvosi szoba, tálalókonyha, a tornateremhez tartozó szertár, takar ítószer  

tároló helyiség, mosó-vasaló helyiség, négy mellékhelyiség és az épület együttes által körbezárt 

udvar egészítik ki mindezt. 

 Az épület és az egész környezet sugallja a családias hangulatot, mely meghatározza az óvoda 

arculatát. 

Az ideérkező gyermekek szüleinek elvárása a kislétszámból adódó családias jelleg, és az ez 
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által biztosítható egyéni bánásmód. Az óvodánkban nevelt gyermekek érzelmekre épülő, 

pozitív szociális viselkedési mintát örökítenek tovább. 

Óvodánk valamennyi dolgozójának pedagógiai célja, hogy az előttünk álló feladataink 

eléréséhez biztonságos érzelmi támaszt nyújtsunk, miközben tudatosan neveljük a hozzánk 

járó gyermekeket. Nevelőink derűsek, elfogadóak, elősegítve ezzel a gyermekek 

élményeinek feldolgozását, ismereteik rendszerezését. 

 

2. AZ ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI 

 

2.1. Céljaink 

1. Az óvodai nevelés célja, hogy az óvodás gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, a 

gyermeki személyiség kibontakozását elősegítse, az életkori és egyéni sajátosságok és az 

eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. 

2. Óvodánk célja a tevékenységek útján való tapasztalatszerzés, élményszerű ismeretek 

nyújtása a gyermekek számára. 

3. A gyermekek legoptimálisabb saját képességi szintjének megfelelő fejlesztése a számukra 

megfelelő fejlesztésekkel. 

 

A tevékenységközpontú óvodai nevelés a gyermek középpontba helyezését és az óvoda 

nevelési funkciójának kiteljesítését tekinti alapvető feladatának. A gyermeki személyiséget 

úgy definiáljuk, mint az egyedi, megismételhetetlen, mással nem helyettesíthető individum és 

szociális lény aktivitását. A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, a 

belső fejlődés - az érés - sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott 

környezeti hatások együttesen határozzák meg. 

Az óvoda nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, 

nevelésére, fejlesztésére törekszik. 

Tehát nem csupán "megengedi", hogy a gyermek fejlődjön, nem passzívan szemléli ezt a 

fejlődést, hanem lehetővé teszi, elősegíti azt, tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetek 

megteremtésével. A tevékenységközpontú óvodai nevelés a 3-7 éves korú gyermekek szociális 

életképességét (életre nevelését) minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli, a pedagógiai 

célok és feladatok centrumába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek 

fejlesztését állítja, azaz kooperációra és kommunikációra kívánja képessé tenni óvodáskorban 

a gyermekeket. 

A kooperáció és a kommunikáció az adott nevelési intézmény lehetőségei között 

valamennyi nevelési helyzetre vonatkozóan a következő konkrét tartalmat foglalja magába: 
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1. A kooperáció konkrét tartalma: 

a társas, közösségi és egyéni élet feltételeinek közös összehangolt erőfeszítésén alapuló 

újratermelése; 

2. A kommunikáció konkrét tartalma: 

a közmegegyezésre (a konszenzusra) való törekvés mindazokban a kérdésekben, amelyek 

az együttélés és együttműködés előkészítését, lebonyolítását, ellenőrzését és értékelését 

szolgálják; 

Az óvoda a pedagógiailag segített, ösztönzött szocializáció minél teljesebb 

megvalósítására törekszik. A kisgyermeknek ahhoz, hogy boldoguljon meg kell tanulnia 

beszélni, közlekedni, a környezet-adta keretek között tevékenykedni, az eszközöket 

használni, a társakkal együttműködni, el kell lesnie a mindennapi élet adta szerepeket, 

magatartásmintákat. 

Ez, akárhogyan is nézzük, komplex életfeladat, a szociális tanulás intenzív formája. Ennek 

egy részét - eltérő kulturális színvonalon - a családok teljesítik. Az óvoda azonban nem 

csupán kiegészítő szerepet játszik az elsődleges szocializáció folyamatában, hanem arányos 

fejlesztését, intenzitásának fokozását, magasabb színvonalra emelését is vállalja, azaz: 

kiegészíti, kiterjeszti, felerősíti a szociális tanulást. 

A társadalom és az egyén kölcsönviszonyának valamiképpen a nevelés fogalmában is 

tükröződnie kell. Felfogásunk szerint a nevelés a társadalom számára szükséges egyéni 

képességek intenzív fejlesztése, a mi esetünkben a tevékenységközpontú óvodai nevelés 

célja: 

A 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános felkészítése, amely 

magában foglalja: 

 A teljes gyermeki személyiség fejlesztését a tevékenységek által és a tevékenységeken 

keresztül. 

 Az életre való felkészítést a tevékenységek által és a tevékenységeken keresztül. 

Ez a pedagógiai program - az óvodás gyermek szociális életképessége növelése érdekében 

- fejlesztő hatásokban gazdag nevelési alaphelyzet megteremtését feltételezi. A nevelési 

alaphelyzet mindenek előtt az adott nevelési intézményre jellemző tevékenységek, 

együttműködési formák, kapcsolatok, fejlesztő hatások és fejlődési lehetőségek összefüggő 

rendszerében és által létezik. 

A nevelés, mint "tudatos értékválasztás" a nevelési helyzetekbe beépített 

tevékenységek által valósítható meg, hiszen a gyermek állandó tevékenykedés közben 

fejlődik. A gyermeki megismerés alapja 3-7 éves korban a folyamatos érzékelés, tapasztalás 

és cselekvés, ezért a nevelési alaphelyzetbe szervesen illeszkedő rendszeres tevékenységeket 
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úgy kell értelmeznünk, mint a pedagógiailag meghatározott szocializáció igazi 

determinánsait. 

A tevékenységközpontú óvodai program nem egyoldalú gyermekközpontúságot hirdet, 

nem abszolutizálja a gyermeki szükségleteket és az óvodáskori adottságokat. Ezeket 

alapnak tekinti a nevelés alapnormáinak megvalósításához. Programunk vallja, hogy a 

gyereket minden életkori szakaszban orientálni kell valamire, vezetni kell valahová. 

Mire orientálhat az óvoda? A szélesen értelmezett életfeladatokra. Az óvoda feladata tehát 

nem a szűken vett iskolai feladatokra való felkészítés. Mi azt állítjuk, hogy az 

életfeladatokra orientálás az igazi tennivaló. Azt mondjuk, hogy az életre való felkészítés csak 

valóságos tevékenységek, csak a tevékeny életre alapozott nevelőmunka útján valósítható 

meg. 

A nevelési cél elérésének feltételei: 

Programunk kitűzött nevelési célját a gyermek szükségleteinek, tevékenységeinek és 

képességeinek figyelembevételével, a gyermek egyéni adottságaiból kiindulva lehetséges 

megvalósítani. 

 

A tevékenységek szerepe a nevelési cél elérésében 

A gyermek személyisége és a tevékenysége kölcsönösen egymásra hatva fejlődnek. 

A gyermek tevékenykedő lény. Személyisége komplex tevékenységek által fejleszthető a 

leghatékonyabban. 

A gyermeki tevékenység fogalma összefoglalható az alábbiakban: 

 Valamilyen belső szükséglet kielégítésének vagy külső követelmény teljesítésének 

eszköze 

 Képességfelhasználás, képességfejlesztés eszköze 

1. A nevelőhatás belső - a tevékenység tartalmából eredő feltételei: 

 az egyén számára érdekes, a csoport számára fontos, hasznos tevékenység legyen (aminek 

hasznosságát egyre szélesebb közösség ítélheti meg) 

 a célkitűző és a célmegvalósító tevékenység egysége érvényesüljön 

 a tevékenység és az eredmény kölcsönös feltételezettsége biztosítva legyen (csak a végig 

vitt, befejezett tevékenységnek van élmény ereje) 

 a tevékenységrendszer teljessége zavartalan legyen kettős szempontból: 

- elégítse ki a gyermekek akciószükségletét 

- oldja meg az adott gyermekközösség valamennyi feladatát (az önkiszolgálástól a 

csoportélet kialakításáig - a csoportélet kialakításától a környezet formálásáig) 

-  
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2. A nevelőhatás pedagógiai feltételei: 

 A tevékenység pedagógiai előkészítésé (ráhangolás, tudatosítás stb.) közös feladata az 

óvodapedagógusnak, dajkának és az egész óvodai környezetnek. 

 A tevékenység pedagógiai megszervezése az óvoda dolgozói részéről nagy tapintatot 

igényel (semmit  se végezzünk el a gyerekek helyett, de mindenben segítsünk, amikor 

arra szükségük van a gyerekeknek). 

 A tevékenység pedagógiai értékelése ugyancsak alapvető feladata az óvodapedagógusnak. 

A siker, sikertelenség okai, a jól vagy rosszul megválasztott tevékenységi mód, az 

együttműködés megléte vagy hiánya stb. lehet az értékelés kiinduló alapja. 

 

A gyermekek számára meg kell adni a lehetőséget az önállóan megválasztott belsőből fakadó 

tevékenységre. A gyermeki tevékenység szervezésekor szükséges figyelembe venni a 3-7 

éves korú gyermekek tevékenységének jellemzőit. A 3-7 éves korú gyermeket tevékenységi 

vágy jellemzi. Bármilyen mozgás, cselekvés változás felkelti a gyermek figyelmét és 

utánzásra ösztönzi. A megismerési vágy a kíváncsiság életkori sajátossága az óvodáskorú 

gyermeknek. A gyermek tevékenysége gyakran változik, minél kisebb a gyermek, annál 

gyakrabban változtatja tevékenységi formáit. Ennek következtében egy adott tevékenység 

általában rövid ideig tart és nincs mindig összhangban a kitűzött céllal. Az 

óvodapedagógusnak tudnia kell, hogy az életkor és az egyéni adottság nagymértékben 

meghatározzák a gyermeki tevékenység minőségét és mennyiségét, tehát ezt figyelembe 

véve segítheti elő a tevékenységek minél szélesebb kibontakoztatását a csoportban. A 3-7 

éves korú gyermek életmegnyilvánulásaiban nem különülnek el élesen a különböző 

tevékenységek. A gyermek számára a játék lehet munka is és fordítva. A közösségért végzett 

feladat lehet játék, esetleg a szabadidő kellemes eltöltése. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a tevékenységek megszervezésében: 

 Biztosítsa minél változatosabb többfajta tevékenység egyidőben történő gyakorlásához 

a megfelelő feltételeket (idő, hely, eszközök, ötletek) 

 A tevékenységek megszervezésében támaszkodjon a gyermekek tapasztalataira, a 

gyermekek aktuális élményvilágára 

 Élmények nyújtásával segítse elő a minél sokrétűbb és minél komplexebb 

tevékenységformák kialakulását az óvodai csoportban. 
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A képességek szerepe a nevelési cél elérésében 

A tevékenységközpontú nevelés olyan képességek kifejlesztését jelenti, amelyek a 

társadalomban létező, elképzelhető pozitív tevékenységek gyakorlásához szükségesek. 

Végső soron minden alkotó, termelő képesség társadalmilag szükségesnek tekinthető. 

Az egyéni képesség részben öncél, az önmegvalósítás mértéke, részben a társadalmi létezés 

eszköze, a társadalmi haladás feltétele, forrása. Ezt a kettős meghatározottságot a 

pedagógiának nem áll módjában megkerülni, a belső arányokon, a tendenciákon azonban 

lehet módosítani, az önmegvalósítás és a társadalom érdekeit szolgáló tevékenység teljes 

vagy részleges egybeesését elő lehet segíteni. 

 

Az óvodapedagógus feladatai a képességek fejlesztésében 

 Fontos, hogy az óvodapedagógus folyamatosan biztosítsa a gyermekek számára, a 

képességeik kibontakoztatásához szükséges tevékenységek gyakorlásának lehetőségeit. 

 A folyamatos megfigyelés útján alkosson tiszta képet a gyermek meglévő képességeiről. 

Ennek ismeretében törekedjen a képességek fejlesztésére. 

 A kiemelkedő képességű és részképességek fejlődésében elmaradott gyermekre egyénre 

szabott fejlesztési terv alapján gyakoroljon hatást. 

 Minden gyermek képességét önmagához - a saját lehetőségeihez - viszonyítva 

igyekezzen fejleszteni. 

 

2.2. Alapelveink 

 

 A gyermeki személyiség elfogadásának, tiszteletben tartásának elve. 

 A gyermek mindenekfelett álló érdekének elve. 

 Esélyegyenlőség biztosításának elve. 

 Hátrányos megkülönböztetés tilalmának elve (kizárás, korlátozás, zaklatás, jogellenes 

elkülönítés) 

 Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve. (Differenciált, a gyermek 

egyéni képességeihez mért fejlődés biztosítása.) 

 A pedagógus vezető szerepe, humanisztikus, értékátadó tevékenységközpontú pedagógia 

közvetítése. 

 Tapasztalatszerzés elve - Lehetőséget adva a közvetlen, érzékszervi úton nyert 

élményszintű tapasztalatszerzésre, és megértésre. 

 Az óvodában kialakított értékek megőrzésének elve. 

 A külső hatások elve - Mindazon tapasztalat, ismeret figyelembevétele, amelyet a 
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gyermekek a mindennapi óvodán kívüli életükben szereznek. 

 Következetesség elve - A kialakított szokás-szabály rendszerekben, szabályokban 

lefektetett szabályok betartásának egységes megkövetelése. 

 Motiváció elve - A kíváncsiság vágyból induló érdeklődés felkeltése, élményeken, 

érzelmen keresztül történő ébrentartása. 

 

 

 

3.GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP, PEDAGÓGUSKÉP, SZÜLŐKÉP 

 

3.1 Gyermekkép 

Gyermekképünk alapgondolata, hogy a kisgyerek, mással nem helyettesíthető individuum és 

szociális lény egyszerre. 

A gyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos 

törvényszerűségei, és a spontán, tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen 

határozzák meg. 

Az óvodánkban nevelt gyermekek érzelmekre épülő, az érzelmi biztonság nyújtotta alapon 

pozitív szociális viselkedési mintát örökítenek tovább. Gyermekeink eljutnak örömteli, 

változatos tevékenységgel, tapasztalatszerzéssel az önismeret, az önmegvalósítás, 

önérvényesítés lehető legmagasabb szintjére. 

Célunk, hogy kíváncsi, érdeklődő, egészséges, életvidám gyermekeket neveljünk, akik értik és 

megélik a szépet. Fontos, hogy biztonságban érezzék magukat, hogy megtanulják tisztelni és 

becsülni az emberi és természeti értékeket. 

3.2. Óvodakép 

• Pedagógiai programunkkal, óvodai nevelésünkkel olyan értéket szeretnénk megteremteni, 

melyben minden partnerünk (gyermek, szülő, óvodapedagógus, dajka) jól érzi magát, ezáltal 

aktív részese a megvalósításának. 

• Óvodánk a családi élet kiegészítésére törekszik, erősítve a meleg, bensőséges biztonságot 

sugárzó, egymásra figyelő, bizalmon alapuló kapcsolatot. Figyelembe veszi a gyermek és 

családok eltérő hagyományait. 

• A mi óvodánk érzelmi biztonságot nyújtó, derűs, családias, szeretetteljes, gondoskodó, 

türelmes odafigyelést, az élmények feldolgozását támogató és nyújtó hely, ahol a 

gyerekek megtapasztalhatják a személyükre irányuló tiszteletet, elfogadást, megbecsülést. 

• A gyerekek érdekében óvodánk ellene szól minden olyan kezdeményezésnek, melyek 

zavarhatják a gyermekek fejlődését, esetleg inadekvát a terhelhetőségükkel. 
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• Ahol a fejlődés és fejlesztés leghatékonyabb pedagógiai eszközének a szabad játékot 

tekintjük. 

• Szeretnénk, ha a fejlődés és a fejlesztés töretlen lenne lelki síkon, szakmai téren és tárgyi 

eszközökben is. 

• Az óvodánk funkciói: 

- óvó – védő 

- szociális 

- nevelő – személyiségfejlesztő 

• Az óvoda közvetetten segítse az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges 

gyermeki személyiségvonások fejlődését. 

• Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek 

környezettudatos magatartásának kialakulását. 

• Tiszteletben tartjuk a szülők jogait a gyermeknevelésben, a gyermekekkel kapcsolatos 

döntések meghozatalában, és igyekszünk partnerek, lenni ebben. 

3.3.Pedagóguskép 

Pedagógusaink a jó családi bánásmódhoz hasonlóan, olyan játékba ágyazott komplex 

személyiségfejlesztésre törekszenek, ahol minden gyermek megfelelően fejlődik, a gyermeki 

szükségletek, jogok, érdekek állnak mindenekfelett. 

Pedagógusaink: 

• A szabadság és korlátozás kellő arányával, biztonságot és bizalmat, elfogadást és 

védelmet nyújtanak a gyermekek számára. 

• A gyermekek integrált nevelésében alkalmazkodnak az eltérő képességekhez, eltérő 

viselkedéshez. 

• Magas szintű pedagógiai és pszichológiai kompetenciákkal rendelkeznek: elfogadás, 

tolerancia, empátia, hitelesség. 

• Együttműködnek a különböző szakemberekkel, iránymutatásaikat, javaslataikat 

beépítik a pedagógiai és nevelési folyamatokba. 

Tudomásul veszi, és pedagógiai munkáját, ennek szellemében szervezi, hogy: 

• A gyermek a maga ütemében fejlődik. 

• A gyermek személyiségét harmonikus összhang jellemzi – önmaga adottságaihoz és 

képességeihez mérten. 

• A néphagyományőrzés, a helyi hagyományaink ápolásának értékmegőrzése, a 

multikulturális értékek, nyelvek megismertetése, a vallási ismeretek bővítése- közvetlen 

átélése alapja az emberi erkölcsi normák közvetítésének s egyben módszere, eszköze, 

eredménye, a gyermeki személyiség pozitív alakulásának alap eleme. 
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Fontosnak tartja az egymás elfogadását, az egyéni értékek feltérképezését és 

kibontakoztatását. 

Tiszteletben tartja a gyerekek egyéniségét a jó közérzetet biztosító együttélés szabályainak 

keretei között. 

Mindezeken túl: 

 Hiteles és példamutató. 

 Önálló és öntevékeny. 

 A szabadság és korlátozás jó arányával biztonságot, bizalmat, elfogadást és védelmet 

nyújt a gyermekek számára. 

 Segítő odafigyeléssel együtt él a gyermekkel: vidámságban, szeretetben, feltétel nélküli 

elfogadásban, felismeri benn az értékeket – tehetséget. 

 Rugalmas és leleményes. 

 Figyelmes és kitartó. 

 Kreatív és minden jóra nyitott. 

 Hiteles és őszinte. 

 A szülőkkel együttműködő. 

 Elhivatott. 

 Szeret és tud játszani. 

 

3.4. Szülőkép 

- A szülő képes az együtt nevelésre, a gyermekek személyiségfejlesztésére, a jó kapcsolat 

kialakítására és megtartására. 

- Segíti gyermekközpontú személyiségével a helyi Pedagógiai program megvalósítását. 

- Tiszteli a gyermek pedagógusát és az óvoda valamennyi dolgozóját. 

 

4. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI 

 

4.1. Érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés 

Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés által biztosítjuk a gyerekek személyiségének 

fejlődését, közösségi életre történő felkészítését, a hátrányos helyzetű gyermekek 

differenciált fejlesztését, fejlődésük segítését. 
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Célok 

Fontos az érzelmi nyitás a környezet iránt. A sokoldalú tapasztalatszerzés útján a 

gyermekek korának megfelelő, számukra örömteli ingereket, élményeket adó és 

cselekvésre késztető ingereket biztosítunk, és azokat a nevelés folyamatába illesztjük. 

Az óvodai életet olyan aspektusban igyekszünk megszervezni, ahol a pozitív élmények 

dominálnak, ugyanakkor az életet „valódiságában” kell észleltetnünk. Lehetőséget 

biztosítunk a magatartási szokások, együttműködési formák megismertetésére, az 

erkölcsi szociális érzékenység megalapozására. 

 

Feladatok 

 Lehetővé tesszük, hogy a család valamelyik tagja a beszoktatás időszakában együtt 

lehessen a gyermekkel, - ezt a folyamatot a gyermekre figyelve irányítjuk a szülőkkel 

együtt. 

 Felismerjük, kielégítjük, és egyénileg fejlesztjük a gyermekek érzelmi igényeit. 

 Utat adunk az egészséges önmegvalósítási törekvéseknek, a saját szempontoknak. 

 Az egyes gyermek, kapcsolatait figyelemmel kísérjük, ha szüksége van rá, segítjük, 

bátorítjuk a kezdeményezéseiket, próbálkozásaikat. 

 Meghallgatjuk mondanivalóikat, kérdéseikre válaszolunk. 

 Tiszteljük az egyedül lenni akarást, az egyéni alkalomszerű választásokat elfogadjuk. 

 Erősítjük a barátságokat. 

 Figyelünk arra, hogy minden gyerek megtalálja a helyét a csoportban, segítsék egymás 

tevékenységei, figyeljenek egymásra. 

 Segítjük az önállóság kialakulását a konfliktusok megoldásában. 

 Néhány fontos, ésszerű, következetesen betartható szabályt határozunk meg 

csoportonként, melyeket alkalmanként átvizsgálunk, és helyzethez igazítjuk. 

 Állandó jelenlétünkkel a védelem és a biztonság iránti igényüket kielégítjük. 

 Könnyen utánozható mintát nyújtunk az együttlét szabályainak elsajátításához, 

mintaadás. 

 Segítjük a másság elfogadását bánásmódunkkal. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 A gyermek örömmel jön óvodába, jól érzi itt magát. 

 Kifejezi érzéseit, felismeri, és figyelembe veszi másokét. 

 Átéli az érintkezés örömét, kicseréli gondolatait, érzéseit másokkal, önbizalma van. 

 Tud szabályokhoz alkalmazkodni, összhangba tudja hozni saját igényét a másokéval. 
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 Leleményesen oldja meg a helyzeteket, legyőzi az akadályokat. 

 Fegyelmezettség jellemzi korához illően. 

 Konkrét helyzetekhez igazítja viselkedését, konfliktusmegoldásban ügyes, képes 

kompromisszumot kötni. 

 Vágyainak teljesülését késleltetni tudja, eleget tesz a felnőtt kéréseinek. 

 Kialakul benne a jóindulat, segíti társait, gondoskodó. 

 A csoporthoz tartozás érzését intenzíven megéli. 

 Elfogadja a másságot. 

 Tud önállóan döntéseket hozni, van véleménye. 

Ünnepek, megemlékezések és ünnepélyek, népi hagyományok ápolása óvodánkban 

Gyermekközösséggel kapcsolatos hagyományok 

Hagyományos óvodai ünnepélyek: 

 Anyák napja 

 Ballagás 

 Gyermeknap 

 Megemlékezünk a gyermekek név- és születésnapjáról 

Néphagyományokhoz kapcsolódó ünnepek: 

 

Mikulás Karácsony 

Húsvét Pünkösd 

Advent Farsang 

 

 Nemzeti ünnepeink: 

 Október 23. 

 Március 15. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 Jól érzi magát a közösségben, tud különbséget tenni a jó és a rossz, a helyes és a 

helytelen között, 

 Alkalmazza a köszönés és megköszönés, a kérés megfelelő szófordulatait. 

 A közös tevékenységekben aktív, megfelelő magatartású. 

 Hiányzó társait számon tartja. 

 Érdeklődik mások iránt, együtt érez társaival. 

 Baráti kapcsolatai színesednek, bízik társaiban és önmagában. 

 Tisztelettel viselkedik a felnőttekkel, munkájukat megbecsüli. 



16 
 

 Észreveszi, ha valaki segítségre szorul, felajánlja segítségét. 

 Elfogadja és teljesíti az óvónő kéréseit, útmutatásait. 

 A megkezdett munkát befejezi. 

 Felelősségtudata, feladattudata egyre szilárdabb. 

 Elfogadja az alá-, fölé-, mellérendeltségi viszonyokat. 

 Konfliktusait önállóan, szóban próbálja megoldani. Képesek kívánságaikat módosítani, 

elhalasztani. 

 Képes együttműködni társaival, a felnőttekkel. 

 Igazat mond a gyermek. 

 Tudják óvodájuk, csoportjuk nevét. 

 Ragaszkodnak a csoportjukban lévő gyermekekhez, felnőttekhez, ezt kifejezik érzelmi és 

verbális szinten is. 

 Baráti kapcsolatai színesednek, bíznak társaikban és önmagukban. 

 Képes együttműködni társaikkal, s a felnőttekkel. 

 Ismerik és betartják a kulturált viselkedés szabályait. 

 Elfogadják társaik eltérő külsejét, viselkedését, beszédét, vagyis társaik másságát. 

 Az adott tevékenységek által megkívánt magatartásformákat elfogadják, azoknak 

megfelelően cselekszenek. 

 A vendégeket szertettel fogadják. 

 Köszönnek a felnőtteknek és társaiknak. 

 Alkalmazzák a köszönés és megköszönés, a kérés megfelelő szófordulatait. 

 Értik, elfogadják és követik a felnőttek kéréseit. 

 A tevékenységeket a megbeszéltek alapján befejezik. 

 Szívesen végeznek munkát a közösségért. 

 A közös tevékenységekben aktívak. 

 Képesek nyugodtan ülni, s a felnőttre figyelni. 

 A konfliktushelyzetben társaikkal megegyezésre jutnak. 

 Koruknak megfelelő énképpel rendelkeznek. 

 Együttműködnek a közös rendezvényeken. 

Szocializáció 

Úgy kell megszerveznünk a gyermekeink óvodai életét, hogy az segítse erkölcsi 

tulajdonságaiknak – együttérzés, segítőkészség, önzetlenség, figyelmesség - az akaratuknak 

- az önállóság, önfegyelem, kitartás, feladattudat, szabálytudat – fejlődését, szokás és 

normarendszer megalapozását. 
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A fejlődés várható jellemzői óvodáskor végére: 

 A gyermekek szívesen járnak óvodába, ragaszkodnak egymáshoz, a felnőttekhez, ezt 

érzelmekben, szavakban és tettekben is kifejezik. Aktívan és érdeklődéssel vesznek részt 

közös tevékenységekben. 

 Elfogadják az adott tevékenység által kívánt magatartási formákat. 

 Igényükké válik a helyes cselekvés és viselkedés helyes szabályainak betartása. 

 Tisztelettel viselkednek egymás és a felnőttek iránt, vigyáznak munkájuk eredményére. 

 Észreveszik, hogy kinek, miben, mikor van szüksége segítségre. 

 Bíznak önmagukban és társaikban, együtt éreznek társaikkal. 

 Ébredezik bennük a közösségi öntudat, örülnek a közösen elért sikereknek. 

 Figyelmesen hallgatják a felnőttek és a gyermekek közléseit. 

 Szociálisan éretté válnak az iskolakezdésre. 

 Elismerik saját hibájukat, a konfliktus helyzetekben tudnak egyezkedni. 

 Toleránsak egymás iránt, társuk különbözőségét elfogadják. 

 

4.2. Egészséges életmód kialakítása 

 

A testi szükségletek civilizált kielégítése mindenekelőtt való. Ezeket késleltetni nem 

lehet. A komfortérzet és önállóság fontos számunkra. 

 

Célok 

Jó szokások kialakítása a tisztálkodás, az öltözködés, az étkezés, a pihenés területén. 

Egészséges fejlődésükhöz fontos a szabad mozgás lehetőségének megteremtése. 

 

Feladatok 

 Tisztálkodási területeken az egyéni fejlődési ütem figyelembevételével a szokásalakítások 

fejlesztése az önállóságra nevelés elvei alapján. 

 Életkornak és fejlettségnek megfelelően az önálló öltözködési feladatok elsajátítására 

nevelés, az öltözési szokások erősítése. Táplálkozás során ismerjük meg a gyermekek 

ízlését, törekedjünk arra, hogy kedveljék meg az új ízeket. 

 A gyermekek igényei szerint folyadék és gyümölcsigény biztosítása. 

 A nyugodt, egyéni igények szerinti pihenés teljesítése. 
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 A rendszeres, életkornak megfelelő mozgáslehetőségek megteremtése biztonságos 

környezetben az egész nap folyamán (bent inkább kismozgások, kint a nagymozgások 

lehetőségét teremtjük meg). 

 Környezettudatos magatartás megalapozása – szokásalakítással, viselkedés elvárások 

megfogalmazásával. 

 Óvodai környezetünket a rend, a tisztaság, nyugalmat árasztó világos felületek, 

berendezési tárgyak jellemezzék. A gyermekek maguk is tevékeny részesei legyenek 

környezetük, óvodájuk rendben tartásának, esztétikus formálásának. 

 A helyes életritmus napirenddel történő biztosítása. 

 Biztosítjuk a gyermek szükségleteinek kielégítését, azok jelzésére szoktassuk őket. 

 Az óvoda helyiségeiben biztosítsuk a szellőztetést, portalanítást, biztonságos eszközök 

használatát. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 Szokássá válik a gyermeknek a rendszeres, gondos tisztálkodás. 

 Alaposan mos fogat, leöblíti a poharát, fogkeféjét. 

 Szükség szerint használja a zsebkendőt, fésűt, szalvétát. 

 Segítség nélkül használja a WC-t. 

 Megfelelő sorrendben, önállóan öltözködik. 

 Rendben tartja a ruháit, holmiját az öltözőben. 

 Biztonsággal használja az evőeszközöket. 

 Nyugodtan, jó hangulatban étkezik. 

 Vigyáz az asztal és környékének rendjére. 

 Sokat és örömmel mozog, összerendezett a mozgása, ügyesedik, erősödik. 

 Alapvető udvariassági, környezetvédelmi szokásokat használ igény szerint. 

 Prevenció, igény szerinti korrekciók biztosítása a nevelés folyamatában – külső 

szakemberek bevonásával. 

 

4.3. Anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés 

Programunk sokféle, változatos lehetőséget kínál a játékos cselekvő tapasztalatszerzésre, 

a tapasztalás során végzett vizsgálódásokra, saját magyarázat kidolgozására, az eltérő 

elgondolások megvitatására, helyes következtetések levonására, a felismerés örömének 

átélésére, a későbbiekben a használható tudás megalapozására. 
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Az anyanyelvi nevelés valamennyi óvodai tevékenységforma keretében megvalósul, mert a 

nevelés eszközeinek, és a gyermeki tevékenységrendszernek is tartalmát képezi. 

Változatos formában, komplex módon, sok beszélgetéssel, játékkal, a spontán helyzeteket is 

kihasználva gazdagítjuk, kreatívabbá formáljuk óvodásaink kifejezőkészségét, szókincsét, 

verbális alkotó készségét. 

A kisgyermek gondolkodása nem a felnőtt szokványos útjait járja be. Eleven, eredeti, 

érzéssel átitatott, tapasztalás jellegű. Az érzés és a gondolkodás nem válik szét. 

Fokozatosan válik céltudatossá. A sajátélményű anyanyelvi nevelést tartjuk fontosnak. 

 

Célok 

Olyan gyerekek nevelése, akik szabad önkifejezésre képesek, meg tudják fogalmazni 

élményeiket, tapasztalataikat, kialakul tanulási vágyuk, képességük, kreatív 

személyiségük. Az életkoruknak megfelelő beszédészleléssel, beszédmegértéssel, 

kifejezőkészséggel rendelkezzenek. Fontos az élménypedagógiai elvek alapján gyermeki 

érdeklődésre épített tapasztalatszerzés biztosítása. 

 

Feladatok 

 A gyermek természetes érdeklődésére, kíváncsiságára figyelünk, és erre építjük a 

szervezett tevékenységeket. 

 A gyermek megfigyelése szolgáljon alapul az egyes gyermek értelmi készségszintjének 

pontos körül határolásához, amely a fejlesztés kiindulási alapja. 

 Helyi programunkból adódóan biztosítjuk az élményszintű tevékenységek általi 

megtapasztaláson alapuló ismeretszerzés lehetőségét. 

 Biztosítsuk az élmény-téma egységet, mely komplex személyiségfejlesztést biztosít, 

figyelembe véve, hogy a gyermeki érdeklődés érzelmein keresztül történik, amely 

felkelti kíváncsiságát, és cselekvésre készteti. 

 Amennyiben nem alakul ki a belső szükségletből adódó érdeklődés, úgy a szakemberrel, 

családdal szorosan együttműködve válasszuk ki a megfelelő módszert, eljárást. 

 A közösen átélt, megtapasztalt élményegységen át - juttassuk el gyermekeinket az 

élmény újbóli felidézésére, átélésére, ami több mint pusztán ismeret és készség 

kialakítása, lehetnek tárgyakat, eszközöket előállító, jártasságokat kialakító, 

intellektuális, ismeretszerző egyaránt, miközben gyermekeink átélik az együtt 

gondolkodás, siker örömét, alakul kifejező és problémamegoldó készségük. 

 Örömteli, sokféle lehetőséget biztosítunk a gyakorláshoz, ismétléshez, megértő, elfogadó 

figyelemmel kísérjük a képzelet szabad áramlását, asszociációkat, spontaneitást. 
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 Értjük a gyermek nyelvét, melyet a realitás és az illúzió között lebegtetett jelrendszerként 

értelmezünk. 

 Életkori sajátosságokhoz igazított irányított játékokat kínálunk. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 Nem adja fel könnyen, amit elkezdett, befejezi azt, ha nem sikerül, újra megpróbálja, 

kitartó. 

 Megmarad kíváncsisága, nyitottsága, újabb érdeklődések ébrednek benne. 

 A szemléletes gondolkodása mellett megjelenik a fogalmi gondolkodása. 

 Gondolkodási stratégiái javulnak. 

 Az érzékelési, észlelési tapasztalatok között tud differenciálni, megnevezni. 

 Az önkéntelen figyelem mellett megjelenik a szándékos figyelem. 

 Működik a rövid és hosszú távú memória. 

 Bátran beszél, kérdez, felnőttek, társak kérdéseit megérti és válaszol, beszéde érthető, 

helyzethez igazított. 

 

5. AZ ÓVODAI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉNEK ELVEI 

 

Személyi feltételek 

Az óvodai nevelőmunka középpontjában a gyermek áll. Az óvodában a nevelőmunka 

kulcsszereplője az óvodapedagógus, akinek személyisége meghatározó a gyermek számára. 

Jelenléte a nevelés egész időtartamában fontos feltétele az óvodai nevelésnek. Az 

óvodapedagógus elfogadó, segítő, támogató attitűdje modellt, mintát jelent a gyermek számára. 

Az óvodapedagógusi tevékenységnek és az óvoda működését segítő nem pedagógus 

alkalmazottak összehangolt munkájának hozzá kell járulnia az óvodai nevelés 

eredményességéhez. 

 

Tárgyi feltételek 

Az óvoda épülete, udvara, berendezése szolgálja a gyermekek biztonságát, kényelmét, megfelel 

változó testméretének, biztosítja egészségük megőrzését, fejlődését. Lehetővé teszi mozgás- és 

játékigényük kielégítését, és a gyermekeket, harmóniát árasztó színekkel, formákkal, 

anyagokkal veszi körül. A gyermekek által használt tárgyi felszereléseket számukra 

hozzáférhető módon és a biztonságukra figyelemmel helyeztük el.  
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6. AZ ÓVODAI ÉLET TEVÉKENYSÉGI FORMÁI 

Meggyőződésünk, hogy a tevékenységek által nevelődő gyermek felnőve aktív részese lesz 

saját természeti és társadalmi környezete kialakításának. Ezért a tevékenységközpontú óvodai 

nevelés tartalma a tevékenységeken keresztül jut érvényre és a nevelési folyamat négyes 

feladatrendszerén keresztül valósul meg. A négyes feladatrendszer elemeit a nevelés foglalja 

keretbe. A feladatrendszer elemei a gyakorlatban nem különülnek el egymástól. 

 

A feladatrendszer elemei 

 Játék és tanulási tevékenység 

 Társas és közösségi tevékenység 

 Munka jellegű tevékenység 

 Szabadidős tevékenység 

 

A feladatrendszer elemei egymást átszőve érvényesülnek és valamennyien együtt jelentik az 

óvodáskorú gyermek nevelésének tartalmát. Ezt azért is szükséges hangsúlyozni, mert a 

gyermek életmegnyilvánulásaiban sohasem különülnek el a különböző tevékenységek, azok 

komplex módon, egymást kiegészítve jelennek meg. Természetes tehát, hogy a 

feladatrendszer elemei mereven nem választhatók el egymástól, mint ahogy a tevékenységek 

is összefüggenek egymással. A gyermek számára egy adott tevékenység, mint pl. a sepregetés 

éppúgy lehet játék és munka is, mint ahogy beletartozhat a közösségi tevékenységek 

körébe, hiszen másokért, másokkal együttműködve végezheti. Pontosan ez az oka annak, hogy 

a nevelés tervezésekor nem szedhetjük szét a feladatrendszer elemeit, hanem egységben 

gondolkodva a tervezett tevékenységekből kiindulva kell a tervezést átgondolnunk. Miután a 

tanulást a nevelés részének tekintjük, ezért a nevelés és a tanulás tervezésében is a komplex 

gondolkodásmód, az egymáshoz való kapcsolódás és nem a nevelési területek 

szétdarabolásának szándéka vezeti gondolatainkat. 

 

 

6.1. Játék és tanulási tevékenység 

 

A játék a 3-7 éves korú gyermek alapvető, mindennapjait átszövő tevékenysége. A játék 

nemcsak azért kitűnő talaja a fejlesztésnek, mert általa szinte észrevétlenül tanul a gyermek, 

hanem azért is, mert a játékban kiélheti, kipróbálhatja, feldolgozhatja és gyakorolhatja az 

életben előforduló szituációkat, az őt érő élményeket. Ugyanakkor megoldási módokat kaphat 

bizonyos élethelyzetekben való viselkedésre, megnyugodhat, kiélheti szorongásait, problémáit 
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és újra élheti kellemes élményeit. A környező világról, sőt a világegyetem egészéről is a 

játékon keresztül közvetíthetjük a legtöbb ismeretet a kisgyermek felé. 

A játék tehát olyan komplex tevékenységforrás, melyet az óvodapedagógusnak tudatosan kell 

felhasználnia a nevelés folyamatában céljai eléréséhez. Minden gyermeki tevékenység - 

beleértve a játékot is - felosztható spontán, és az óvodapedagógus által irányított 

tevékenységre. Nagyon fontosnak tartjuk olyan hangulatok, ingerek tárgyi lehetőségek 

megteremtését, melyeknek hatására a gyermekek spontán játéka, tevékenysége önmagától 

beindul. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincs szükség a pedagógus által 

kezdeményezett vagy irányított játéktevékenységre, hiszen köztudott, hogy 3 éves kor táján még 

kifejezetten igényli a gyermek a felnőttel való együtt játszást. Csupán a helyes arányok 

megtalálására kívánjuk a figyelmet felhívni. 

Jót és jól játszani - ez a gyermek dolga az óvodában. Az óvodapedagógus feladata megfigyelni 

a gyermek játékát, felhasználni azt saját nevelési céljai elérése érdekében és szükség esetén, 

indirekt módon befolyásolni. A játék kicsiben maga az élet az, amit a kisgyermek felfog és 

rekonstruálni képes az őt körülvevő világból. Éppen ezért az életre nevelés is a játékból 

indul ki és a játék segítségével teljesedhet ki. A tevékenységközpontú program alapelve, hogy 

minél több időt, alkalmat és lehetőséget biztosítsunk a gyermekeknek az elmélyült játékra. A 

játéktevékenységhez szükséges feltételeket, ötleteket és eszközöket azonban az 

óvodapedagógusnak kell biztosítania. Külön szót érdemel az élmények szerepe a gyermek 

játékában. Az élmény, legyen az a gyermek egyéni élménye, melyet a családból a 

környezetéből hoz az óvodás, vagy legyen az az óvodai társakkal átélt élmény, rendkívüli 

jelentőséggel bír az életre való felkészítés folyamatában. A különböző szituációk 

megteremtése, az élménynyújtás, az óvónő tudatos, átgondolt munkáját feltételezi. Indirekt 

módon így lehet a gyermeki világot befolyásolni. Természetesen a gyermek spontán 

élményszerzése éppen olyan fontos, mint a pedagógus által irányított, illetve megtervezett. 

A lényeg, hogy a gyermekek élményeiket tevékenységekben éljék meg. A játék tehát, mint az 

óvodáskorú gyermek alaptevékenysége olyan lehetőséget jelent az óvodapedagógus számára, 

amit tudatosan felhasználhat a gyermekek fejlesztése érdekében. Legfőbb célkitűzéseinket 

szemelőtt-tartva, olyan tulajdonságok fejlődhetnek ki a gyermekben, a játék folyamatában, ami 

később a társadalomba való beilleszkedését nagymértékben elősegítheti. Gondoljunk például a 

társakkal való együtt játszás kialakulására, vagy a játékon belüli önállóságra, a másik gyermek 

játékának tiszteletben tartására, a kezdeményezőkészség kibontakoztatásának lehetőségeire, vagy 

olyan tulajdonságok szükségességére, mint a mások mozgósításának képessége vagy az alá-, 

fölérendeltségi viszonyok önkéntes kialakítására egy-egy játékszituációban. Beszélhetünk 

azokról a nagyon is demokratikusan, a gyermekközösség elfogadott belső törvényszerűségei 
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szerint kialakított játékon belüli szerepelosztásokról is, melyek a szerepjátékot a társadalmi 

gyakorlatban tapasztalható szituációk előzményeivé avatják. 

Célok 

A gyerek legfontosabb tevékenységének maximális idejű és tartalmú biztosítása. A testnek, a 

léleknek és a szellemnek életkorra jellemző összhangjának kialakítása. 

 

Feladatok 

 Értelmi képességek fejlesztése (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, képzelet, 

gondolkodás). 

 A gyermek megismerési vágyának, kíváncsiságának sokoldalú érdeklődésének kielégítése. 

 Nyugodt légkör biztosítása, az elmélyült játék feltételeinek megteremtése. 

 A napirenden belül elegendő idő és hely biztosítása a játék számára. 

 A játékhoz szükséges eszközök folyamatos biztosítása. 

 Ötletek, lehetőségek, helyzetek teremtése a sokszínű játék kialakulásához. 

 Az egyéni élményeken túl, közös élményszerzési lehetőségek kihasználása a játék 

fejlesztése érdekében. 

 A gyermeki játék önállóságának tiszteletben tartása. 

 Szükség esetén bekapcsolódás a játékba, együtt játszás a gyermekekkel. 

 Jó minőségű játékeszközöket adunk, elérhető helyen helyezzük el. 

 A szerepjátékhoz gazdag eszköztárt hozunk létre, otthonról is engedünk játékot behozni. 

 A játékhoz velük együtt készítünk kiegészítőket, örülünk az önállóan kitalált eszközöknek, 

segítjük megvalósulását. 

 A játék „eredményeire” vigyázunk, megóvására nevelünk. 

 Tiszteletben tartjuk a játék szabadságát, a képzelet szabad áramlását, erősítjük az önálló 

választás szándékát. 

 Támogatjuk a több napon át, cikluson át folytatódó játékot, tervezgetjük hogyan tovább. 

 Természetes módon gyűjtünk élményeket a játéktartalom bővítéséhez. 

 Lehetőséget adunk az önálló, páros és csoportos játékra. 

 A negatív érzések kivetítésének utat adunk a többiek szabadságát nem megsértve. 

 Figyelemmel kísérjük a játék tartalmát és a benne játszó gyermeket. 

 A gyermeki jelzések mögöttes tartalmára érzékenyek vagyunk. 

 Készek vagyunk a játékra, bármikor játszótársakká válunk. 

 A másként játszó gyerekekre figyelünk fokozottan. 

 A szülőkkel sokat beszélgetünk a szabad játék jelentőségéről. 
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A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 A gyermek önállóan választja meg a játéka témáját, helyét, eszközöket, társakat, idejét. 

 Öröm számára a játék. 

 Megismeri önmagát és a körülötte lévő tárgyi, emberi környezetet. 

 Hatékonynak érzi magát. 

 Ötletei vannak a játék bonyolításához, a többiek által kezdeményezettben is megtalálja a 

helyét, szerepeket vállal, szabályokat alkot maga is, szabálytartó. 

 Bátran próbálkozik, variál, ismétel. 

 Gazdagon kibontakozik a szerepjátékban. 

 Tud játékához eszközöket készíteni, eszközökön megosztozik. 

 Tud kompromisszumokat kötni, konfliktusait elfogadható módon rendezni. 

 Egyedül és csoportban is játszik, vigyáz a játék „eredményeire”. 

 

6.2. Társas, közösségi tevékenység 

 

A gyermekkel szemben támasztott két fő követelmény: tanuljon meg másokkal érintkezni és 

együttműködni. A kooperációs és kommunikációs képességek pedagógiai szempontból 

sikeres formálásnak legfontosabb feltétele, hogy a tevékenység - társadalmi és egyéni - 

értéktartalma és hasznossága nyilvánvaló, felismerhető, tudatosítható, átélhető legyen. Az 

együttműködési és érintkezési képességek jellegét, tartalmát, színvonalát, hatékonyságát 

stb. mindenek előtt az alapul szolgáló tevékenységek társadalmisága (közhasznú volta, 

kulturális színvonala, relációgazdagsága stb.) határozza meg. Pedagógiai programunk négyes 

feladatrendszere megfelelő bázist nyújt a kooperációs és kommunikációs képességek 

kifejlesztéséhez. Pedagógiai programunk a tulajdonságok, a képességek, a készségek, a 

szükségletek olyan rendszerét kívánja formálni, amelynek segítségével a gyermekek 

részvétele a napi életben (társadalmi gyakorlatban) egyszerűbbé, könnyebbé, gyorsabbá válik. 

Nagyon fontos feladat már az óvodában tudatosan törekedni a közösségben zajló 

folyamatok, a társas kapcsolatok és a közös tevékenység kibontakoztatására. Mindez 

természetesen nem jelenti az egyén fejlesztésének mellőzését. A jó közösséget mindig 

egyéniségek alkotják, mégpedig olyanok, akik egyéni akaratukat, ambícióikat, vágyaikat 

képesek a közösség keretein belül is megvalósítani. Az élet is ilyen. Bizonyos korlátok 

között kiélhetjük magunkat, azaz nekünk éppen úgy szükséges alkalmazkodnunk másokhoz, 

ahogyan mások is alkalmazkodnak hozzánk. 
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Minden gyermek egyéniség, akinek lehetőséget kell biztosítani személyisége pozitív és 

széleskörű kifejlődéséhez. Az óvodai csoport, az óvodai közösség sikeres formálása esetén a 

társadalom számára igen hasznos közösségi érzés, közösségi tudat és magatartás mellett 

mások megbecsülése, a közös szokások kialakulása, a hagyományok tiszteletben tartása 

alakul ki. A csoportban elfogadott normák befolyásolják a gyermekek cselekedeteit. Ha 

mindehhez még nyitott légkör, demokratikus és szeretetteljes irányítás társul, akkor tág 

teret nyitunk a gyermekek önállósága, tenni akarása és döntési képességének 

kibontakoztatása irányában. 

Az óvodában minden tevékenységnek a gyermek egyéni örömén túl a közös élményt is kell 

erősítenie. A társas kapcsolatok, a közös munka, az együtt játszás és a komplex foglalkozások 

rendszere is az együvé tartozás érzését erősíthetik, ha tudatosan igyekszünk ezt létrehozni. A 

szokások tegyék lehetővé, hogy az egyik gyerek ne zavarja a másikat a tevékenység végzése 

közben. 

Nem fegyelmezni, hanem tevékenységgel és az ehhez szükséges hellyel, eszközzel kell 

segíteni a gyermekeket abban, hogy minél nagyobb önállóságra tegyenek szert óvodai életük 

során. A helyes szociális viselkedés megtanulásának színtere az óvodai csoportközösség. A 

felnőtt és gyermek között nem a feltétel nélküli szófogadás, hanem a demokratikus 

partnerviszony kialakítása a cél. Az óvodapedagógus ugyanúgy vegye figyelembe a gyermek 

jogos kívánságait és igényeit, mint ahogy a gyermektől is elvárja a szokások, szabályok 

betartását. A gyermekek egymás közötti és a felnőttel való kapcsolatában egyaránt a 

szabadságra, a nyíltságra és az őszinteségre kell építeni. 

Az óvoda nyitottsága nemcsak a beszoktatás ideje alatt, hanem óvodáskor végéig biztosítsa a 

szülőknek a nevelőmunkába történő közvetlen betekintést. Ez mindkét fél számára (szülő- 

óvodapedagógus) megnyugtató és biztonságot jelentő lehetőség, amit a gyermek érdekében 

kétoldalúan lehet hasznosítani. Az óvodapedagógusnak éppúgy szüksége van a 

nevelőmunkában a szülőktől érkező információkra, javaslatokra, mint fordítva. Az óvoda 

nyitottsága, hagyományok teremtésével, nyilvános, közös programok, ünnepek segítségével 

tovább növelhető. 

Célok 

Szűkebb és tágabb környezetében jól eligazodó gyerekek nevelése, akik kellő önbizalommal 

rendelkeznek. Olyan ismeretek nyújtása és képességek kialakítása, amely megfelel a 

koruknak és tovább építhető. Előzetes élményekre épített támogató tanulási környezet 

megteremtése. Fontos, hogy az adott lehetőségek között a legtöbbet legyünk képesek 

egyéniségünkből kihozni, ezzel is gazdagítva a közösséget. 
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Feladatok 

 Inger gazdag környezetet teremtünk- csoportszoba berendezése, mozgatható 

bútordarabok, eszközök, tapasztalatszerzések. 

 Követhető mintát nyújtunk. 

 Megismerjük a gyermek egyéni jellemzőit, figyelemmel kísérjük fejlődését. 

 Elegendő időt biztosítunk a tevékenységekre, nem sürgetünk, kivárunk. 

 Segítjük próbálkozásaikat, elhárítjuk a tanulás útjából az akadályokat. 

 Nem minősítő visszajelzéseket adunk, hanem megerősítőket. 

 Az ismeretanyagot szabadon választjuk meg, a helyzethez és a gyermeki 

szükséglethez igazítjuk, módszertani ismereteinket komplexen használjuk. 

 Elfogadjuk a tévedéseket, segítjük a javítást, lehetőséget adunk az ismétléshez. 

 Sok ismerős elemet tartalmazó helyzethez kötjük az újszerűt („eltérés az 

azonosságban”). 

 Pozitív érzelmek és humor jellemez bennünket. 

 A „minden mindennel összefügg” elv alapján a tevékenységformákat együttesen 

jelenítjük meg: beszéd, ének, vers, mozgás, manualitás. 

 Nem magyarázunk, csináljuk, megtapasztaltatjuk, felfedezünk. 

 

A fejlődés várható jellemzői 

 A gyermek ügyessé válik, képes sikerre vinni a dolgait. 

 Kudarctűrő, ha nem sikerült újra megcsinálja. 

 Kéri a felnőtt segítségét. 

 Megoldási módjai vannak, ismeretei vannak magáról, környezetéről. 

 Motiválható állapotban van, nyitott. 

 Gondolkodási stratégiái kiépülőben vannak. 

 Tud mintát követni, tud együttműködni, kooperálni. 

 

6.3. Munka jellegű tevékenység 

 

Az életre való felkészítés nem nélkülözheti a munkatevékenység lehetőségeinek kiaknázását. A 

munka az óvodás gyermek számára játékos jellegű, gyakran nem is választható szét a játék és 

munkatevékenység. A munkatevékenység fejlesztő hatását nem vonhatjuk kétségbe. A 

különböző munkafajták: önkiszolgálás, naposság, a gyermekek saját személyiségével 

kapcsolatos munkák, a csoport érdekében elvégzett munkák vagy a kerti munka közös vonása, 
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hogy mindez tényleges munkavégzést, azaz tevékenykedtetést jelent az óvodában. Minden 

olyan munkát elvégezhetnek a gyerekek, amihez kedvük van és testi épségük veszélyeztetése 

nélkül képesek azt megvalósítani. A gyermek önkéntességét, nyitottságát, megismerési 

vágyát, aktivitását, érdeklődését tudatosan igyekezzünk felhasználni nevelési céljaink 

megvalósítása érdekében. A gyermek éppúgy élvezi a munkatevékenységeket, mint a játékot, 

ha tiltásokkal vagy túl nehéz feladatokkal nem szegjük kedvét. A munka az életre való 

felkészítést, a társadalmi gyakorlat megismerését éppúgy szolgálja, mint a személyiség 

fejlesztését, és ha mindez pozitív élmények átélésének forrása lehet, akkor a gyermekek szívvel, 

lélekkel fogják végezni. 

Az első feladat olyan munkalehetőségek biztosítása, ami a gyermek számára elfogadható. 

Ezen kívül igen nagy fontosságú, hogy a munkavégzés során biztosítsuk a teljes önállóságot. 

A munkatevékenység a felkínált lehetőségek közül önállóan választható és sohasem gyermekre 

kényszerített feladat legyen. Váljon a csoport számára magától érthető és természetes dologgá, 

hogy mindenki dolgozik, amikor szükséges és mindenki a kedvének, egyéniségének, 

képességének megfelelő munkát végezheti. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a munkavégzés 

ne időszakonkénti, hanem rendszeres, folyamatos tevékenység legyen, ami beépül az óvodai 

mindennapokba. A munkafajták közül ki kell emelnünk az önkiszolgálást, aminek óvodáskor 

kezdetétől fogva igen nagy a jelentősége. A gyermekek magukkal kapcsolatban minden 

teendőt - testápolás, öltözködés, étkezés, környezetük rendben tartása - a lehető legkorábbi 

időtől kezdve próbáljanak önállóan elvégezni. 

A munka megosztása során fontos feladatnak tartjuk, hogy a gyerekek megtanuljanak önállóan 

dönteni, feladataikat egymás között megosztani. Pontosan olyan módon, mint amikor a 

szerepjáték megkezdése előtt elosztják egymás között a szerepeket. A nagyfokú önállóság és a 

döntési helyzetek, döntési képességek gyakorlásának lehetőségei együtt szolgálják a gyermekek 

életre való felkészítését. 

Fontos például az óvodában az élősarok kialakítása és a kerti munka megvalósítása, mert a 

nevelésben játszott szerepén túl a természet, a környezet és az ember kölcsönhatásának 

megtapasztalására igen nagy lehetőséget nyújt a gyermekcsoport valamennyi tagjának. 

Tavasztól-őszig lehet tevékenykedni a kertben és közben rengeteg tapasztalatot, ismeretet 

szereznek a gyermekek. 

 

Célok 

Tapasztalatszerzés útján a környezet megismerése és a munkavégzéshez szükséges képességek, 

készségek, tulajdonságok kialakítása. 
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Feladatok 

 Gyermekméretű eszközöket biztosítunk a különböző tevékenységekhez. 

 Utánozható mintát nyújtunk számukra. 

 Elegendő időt adunk a munkához, biztatjuk, bátorítjuk őket, életkorhoz igazítjuk a 

segítségnyújtást. 

 A gondozott növényeket elérhetővé tesszük. 

 Együtt teszünk rendet játék után a polcon, a szobában. 

 Az udvaron faleveleket gereblyézünk, havat lapátolunk, söprögetünk. 

 Alkalomszerű feladatokkal bízzuk meg a vállalkozókat. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 A gyermek tud bánni az eszközökkel. 

 Örömmel vállal munkákat. 

 Érti, hogy szükség van munkájára, felelősséget vállal munkájáért, gondosan végzi el 

azt. 

 Segít a társainak. 

 Tud felnőttel és a társakkal együtt munkálkodni. 

 

6.4. Szabadidős tevékenység 

 

A szabadidő igazi tartalma a termékeny idő-felhasználási lehetőségek közötti szabad 

választás. Ez is öntevékenység, ez is döntés. Különösen a kisgyermek számára az, aki eleinte a 

felkínált sokfajta tevékenység közül igazából nem, vagy csak nagyon nehezen tud választani. 

Egyszerre szeretne mindenütt ott lenni, mindennel játszani, mindent megfigyelni. 

A szabadidős foglalkozásoknak azért kell a saját, semmivel sem helyettesíthető helyüket és 

szerepüket kivívniuk a nevelési intézményekben, mert másképpen a gyermek sohasem 

tanulhatja meg, hogyan gazdálkodjon az önmaga számára felszabaduló, rendelkezésre álló 

idővel. A kívülről irányított ember, különösen, ha hozzászoktatták tartósan önállótlan 

helyzetéhez, nem lesz képes belülről, önmaga által irányított emberré válni. 

Célok 

Kitágítani a gyermek élet és mozgásterét, ami maga után vonja a gyermeki önállóság, 

kezdeményezőkészség és döntési képesség kifejlődését, mely alapján megtanulhatja, hogyan 

gazdálkodjon bölcsen a felszabaduló idejével. 
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Feladatok 

 A pedagógus törekedjen a zárt csoportszoba tereinek kiszélesítésére. Keresse a lehetőséget 

arra, hogyan biztosíthatna nagyobb mozgás és tevékenységi teret a gyermekeknek. 

 A választásra felkínált tevékenységek listáját bővítse, időszakonként gondolja át a 

változtatások lehetőségét és szükségességét. 

 Egyszerű, saját maga és a gyermekek alkotta eszközökkel segítse elő a gyermekek 

fantáziájának fejlődését. 

 Pihenődben és a délután folyamán keressen és kínáljon lehetőséget az egyéni képességek 

fejlesztésére, a differenciált gyakorlásra, a gyermekek egyéni kéréseinek teljesítésére. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 A gyermek tud gazdálkodni az önmaga számára felszabaduló, rendelkezésre álló idővel. 

 A fantáziája és kreativitása fejlődik. 

 

6.5. A komplex tevékenységek rendszere 

 

6.5.1. Verselés-mesélés 

 

Az óvodai élet mindennapjait kitöltő és megszépítő együttes örömteli és izgalmas élmény, az 

egybehangolódás és együvé tartozás eszköze az anyanyelv csiszolt formáival. A többször 

hallott mesék, különös hangulatú versek, gyakran végigjátszott mondókás játékok, 

bábszínházi élmények előkelő helyet foglalnak el az életre szóló benyomások sorában. A 

gyermek a mesékben anyanyelvével együtt a magyar észjárást is megismeri, elsajátítja 

kultúránkat. A gyermek a mesehősökkel azonosulva a képzelet szárnyán ismereteket, 

tapasztalatokat szerez a világról. 

A mesehősökkel együtt átél erkölcsi normákat, melyek beépülnek játékába. A mese, a vers, 

az anyanyelv közegén át emberi kapcsolatokra tanít, olyan helyzetekre mutat rá, amelyek 

megértésére más eszközökkel ebben az életkorban nincs mód. A mese az anyanyelv zenéje 

és észjárása. 

A népmeséknek erkölcsi tartalma van, belső indulati élményeket közvetít, indulatok 

feldolgozására, belső képteremtésre késztet. Az élet nagy kérdéseire ad választ:  

Ki vagyok én, Hová tartok? stb. 

A mesélés, verselés, vershallgatás a szellemi nevelés eszköze. Megnyugtat, mert teljes 

világképet, magyarázatot ad. 
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Célok 

A gyermek teljes személyiségének formálása, harmóniájának megteremtése, anyanyelvének 

elsajátítása. 

Beszédnevelés, én erősítés, a gyermek személyiségének összerendezése. 

Fejlődjön komplexen beszédük, gazdagodjon szókincsük, artikulációjuk, kifejezőkészségük, 

gondolkodásuk, kommunikációs képességük – elősegítve szocializációjukat. A gyermekek 

beszédkedvének fokozása érzelmi biztonságot nyújtó oldott, természetes, derűs légkör 

biztosításával- figyelembe véve az egyes gyermek fejlődési ütemét, képességét, tehetségét. A báb 

és a dramatizálás különösen fontos szerepet játszik a gyermekek nevelésében, személyiségük 

felfedezésében és annak kibontakoztatásában. Ez a legnagyszerűbb lehetőség mind a 

pedagógusok, mind pedig az intézményünkben dolgozó gyermekpszichológus eszköztárában. 

Óvodánknak abban a kivételes helyzetben lehet része, hogy az óvodapedagógusok munkáját 

rendszeresen segíti egy hivatásos bábszínész. 

 

Feladatok 

 A kiválasztás szempontjait követjük: népmesékből, népi alkotásokból, igényes műmesékből 

és a műköltészetből válogatunk. 

 Verset a nagy magyar költők formai és ritmikai szempontból gyermekek által is felfogható 

verseiből választunk. 

 A népköltészetből merítünk tréfás, mulattató mondókákat, találós kérdéseket, 

névcsúfolókat. 

 Saját repertoárt alakítunk ki, nagy hangsúlyt fektetünk az ismétlésre, de minden évben 

tanulunk új meséket, mondókákat, verseket. 

 Mindennapi tevékenységeink közben is verselünk, mondókázunk helyzethez illően, 

meséket, mondókákat, dalt egymásba fűzzük, amikor igény, kedv, idő és hely van rá. 

 A meséléshez megteremtjük a nyugodt légkört, csendet, szertartásos jelleget. 

 Bőséges, biztosan tudott, begyakorolt szövegkészlettel rendelkezünk, átéléssel, gazdagon 

mesélhetünk, ragaszkodunk az értékes szöveghez, mesefordulatokhoz, szép 

kifejezésekhez, gazdag nyelvi minőséghez. 

 Gyakran megismételt élményt nyújtunk a gyermekre figyelve, többnyire mozgással, 

esetleg dallammal kísért mondóka, vers mondogatásával. 

 A mesejátékokhoz kellékeket, teret biztosítunk, bábszínház használata és 

mesedramatizálások során ismételten előkerülnek a mesék. 

 Igényesen beszélünk, fejlesztjük a gyermek kifejező hanghordozását, változatos 

szókincsét, az érzelmeket megjelenítő viselkedését. 
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 Lehetőséget adunk csoportos beszélgetésre, a gyerekek egymás közötti színes élő 

beszélgetéseire. 

 Figyelemmel kísérjük a gyermek kialakulóban lévő egyéni beszédsajátosságait, bíztatjuk, 

bátorítjuk. 

 Pozitív példát nyújtunk a mesekönyvek használatában és a gyermekeket is a könyvek 

megóvására ösztönözzük. 

 Az óvónő kísérje figyelemmel a gyermekek beszédértésének, beszédfigyelmének, 

beszédfegyelmének, beszédhibáinak szintjét, az utóbbihoz vegye igénybe a logopédus 

segítségét, segítse a beszédhiba javítását. 

 Élményeiket bátran fejezzék ki, egymásra is figyelve figyelmük, koncentráló képességük 

fejlődjön, jussanak el a fogalmi gondolkodás szintjére, fejlődjön intelligenciájuk. 

 A jó hangulatú vidám verselés, az elmélyült mesehallgatás tudatos alkalmazása befogadás 

során, az irodalmi élményen túl, a gyermekek számára érzelmi biztonságot nyújtó, nyugodt, 

derűs, szeretetteljes légkör megteremtése, fenntartása. 

 A mesék, a gyermekek mindennapi életével kapcsolatos történetek segítsék feloldani a 

gyermekek belső feszültségeit, szorongásait. 

 A bábozás, drámajáték helyszínei a természeti környezethez szorosan kapcsolódjanak a 

csoportszobában, és azon kívül is. 

 A bábozás alkalmazásával és a dramatizáláson keresztül emberi kapcsolatokat, erkölcsi 

tartalmat, indulati élményeket közvetítsünk és tanítsunk. 

 Keltsük fel és mélyítsük el a gyermekek irodalom iránti érdeklődését. 

 Alapozzuk meg az irodalomhoz, a könyvhöz fűződő érzelmi kapcsolatukat. 

 Fejlesszük a gyermek erkölcsi érzelmeit, ítéleteit, magatartását, esztétikai fogékonyságát. 

 Fejlesszük a gyermek beszédét, kifejezőkészségét, helyes és szép kiejtését, a helyes 

hangsúlyozást és ritmust, bővítsük szókincsüket. 

 Teremtsünk lehetőséget az életszerű, valós helyzetek, kitalált történetek elmondására, azok 

tovább gondolására, tovább mesélésére. 

 A családdal kialakított jó kapcsolat segítse elő az élő mese, dia vetítés fontosságának 

közvetítését a szülők felé, csökkentve a TV, videó nézés hatásait. 

 

A fejlődés várható jellemzői 

 A gyermek bátran kimondja azt, amit érez, gondol, könnyedén beszél társaival, 

felnőttekkel. 

 Olyan szókinccsel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára gondolatai érthető 

kifejezését. 
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 A gyermek beszéde tagolt, hangsúlya, hanglejtése megfelel az anyanyelv 

követelményeinek. 

 Minden hangot tisztán ejt. 

 Olyan szókinccsel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára gondolatai érthető 

kifejezését. 

 Folyamatosan, összefüggő mondatokban fejezi ki magát. 

 Megérti az elhangzott beszéd jelentéstartalmát. 

 Kulturált beszédszokásokkal rendelkezik. 

 Szívesen ismételget verseket, szólásokat, mondókákat. 

 Egyedül is vállalkozik mese-vers elmondására. 

 Várja és igényli a mesehallgatást. 

 Van kedvenc meséje, ismeri és visszaadja annak rövid tartalmát speciális szófordulatokkal. 

 Alkalmazza az udvariassági beszédfordulatokat. 

 Várja és kéri a mesét, segít a mesehallgatás feltételeinek kialakításában, az óvónő köré 

ülve csöndben hallgatja azt. 

 A mese hatására belső aktivitásra, játékos cselekedetre képes. 

 Folytatásos mesék, verses- mesék szálait össze tudja kötni, tud meséket, történeteket 

kitalálni, és azt mozgásban megjeleníteni. 

 A gyermek örömmel ismételgeti a verseket, mondókákat, önállóan is. 

 Egész testével érzi az anyanyelv ritmusát, tagolását a versekben, mondókákban. 

 Bátran kezdeményez, illetve kapcsolódik be az óvónővel közös bábozásba, 

mesedramatizálásba, vállal szerepeket. 

 Szívesen öltözik jelmezbe, húz ujjára, kezére bábot és egyedül, vagy társaival eljátssza 

meseélményét. 

 Szívesen lapozgatja a képeskönyveket, mesekönyveket, beszéddel kíséri a képeket, 

gondosan bánik a mesekönyvekkel, vigyáz rá. 

 

6.5.2  Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tartalommal 

 

A változatos tevékenységek a környezet tevékeny megismerése során ébren tartják a gyermeki 

kíváncsiságot, pozitív érzelmeket váltanak ki és kondicionálnak, érdekes problémahelyzeteket 

nyújtanak. A mindennapi tevékenységek sokszínű matematikai tapasztalatszerzést kínálnak. 
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Célok 

A gyermek aktivitása és érdeklődése során szerezzen tapasztalatokat a közvetlen és tágabb 

természeti – emberi – tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A gyermek 

miközben felfedezi környezetét, olyan tapasztalatok birtokába jusson, melyek a környezetben 

való, életkorának megfelelő biztos eligazodáshoz, tájékozódáshoz szükségesek. 

 

Feladatok 

 A környezet megismerése során a gyermekek szerezzenek matematikai tartalmú 

tapasztalatokat, ismereteket. Ismerjék fel a mennyiségi, alaki, nagyság béli és téri 

viszonyokat, mely során alakul ítélőképességük, fejlődik tér- sík- és 

mennyiségszemléletük. 

 Az élő- és élettelen anyagokat használjuk eszközként, használjuk ki ezek motiváló 

hatását a tevékenységek során (kő, virág, magvak, madarak, fák, épületek stb.). 

 Teremtsünk olyan szemléletes, cselekvő problémahelyzeteket a mindennapi 

tevékenységek során, amelyek megoldása változatos matematikai ismereteket, 

tapasztalatot igényel. 

 Fejlesszük, és elégítsük ki a gyermekek érdeklődését világosan észlelhető, alapvető 

matematikai összefüggések, azonosságok, különbségek, változások felfedeztetésével. 

 Gazdagítsuk a gyermekek matematikai tapasztalatait egyéni és életkori sajátosságaikat 

figyelembe véve, és alakítsunk olyan megbízható képzeteket, amelyek későbbi 

ismereteikhez alapul szolgálhatnak. 

 Fejlesszük a gyermekek logikus gondolkodását, problémafelismerő és megoldó 

képességét, a feladatmegoldásra irányuló önállóságát, szóbeli kifejezőkészségét. 

 A gyermekek természetes környezetben végzett megfigyeléseik alkalmával vegyék észre, 

hogy a tárgyak, személyek, halmazok összehasonlíthatóak, szétválogathatóak egyes 

tulajdonságaik alapján, illetve saját szempontok szerint. 

 Végezzenek sorba rendezést, megnevezett mennyiségi tulajdonságok, felismert 

szabályosság szerint. 

 A számfogalom megalapozására végezzenek mérési, összemérési feladatokat 

halmazokkal, mennyiségekkel, különböző egységekkel pl.: sütések, befőzések stb. során. 

 Ismerjék meg és használják a több, kevesebb, ugyanannyi, a névutók, ellentétpárok 

fogalmait, a páros-páratlan, tő- sor- és számnevek fogalmait. 

 Biztosítsunk alkalmat a mindennapi élet, vagy kirándulások, séták során a számlálásra, 

mennyiségi ítéletek gyakorlására. 
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 Biztosítsunk feltételeket a párosítás, tükörjáték tevékenységeihez, mely fontos feltételét 

képezi a téri percepció kialakításának. 

 Környezetalakító tevékenység során, az épített környezettel való ismerkedés alatt, illetve 

saját építő, modellező játéktevékenységükben szerezzenek geometriai tapasztalatokat. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 Ismeri, alkalmazza a több-kevesebb, ugyanannyi, kisebb-nagyobb, egyenlő fogalmakat. 

 Helyesen használja a tő- és sorszámneveket. 

 Tud 10-es számkörben számlálni, bontani és részhalmazt egyesíteni. 

 Helyesen használja a térbeli viszonyokat jelentő névutókat. 

 A tulajdonság szerinti mennyiség tartalmakat felismeri 10-es számkörben. 

 

6.5.3. Külső világ tevékeny megismerése 

 

A kisgyermekben elemi szükségletként munkál a természeti és emberi környezet 

megismerésének és megértésének igénye. Ismeretlen, hívogató, felfedezni való világ veszi 

körül. Az ismeretszerzés tapasztalatokon keresztül történik, inkább csináljuk, mint 

magyarázzuk. Minden témát többféle módon közelítünk meg, játszunk. Minden apró dologra 

rácsodálkozunk, fontosnak, lényegesnek tartjuk. 

Óvodánk és környezete alkalmas arra, hogy a gyermekek a közvetlen óvodai környezetben és 

környékén megtalálják azokat a terepeket, amelyek gazdagíthatják élményeiket, 

tapasztalataikat, ismereteiket. 

 

Célok 

A külső világ tevékeny megismerése során a gyermekek az őket körülvevő és tágabb 

természeti és társadalmi környezettel olyan tapasztalatokat szerezzenek, amelyek az 

életkoruknak megfelelő biztonságos eligazodáshoz, tájékozódáshoz nélkülözhetetlen. 

A valóság felfedezése lehetőség a pozitív érzelmi viszony kialakulására a természettel, az 

emberi alkotásokkal. A gyermek megtanulja azok védelmét, az értékek megőrzését. 

 

Feladatok 

 A szenzitív környezetpedagógia lehetőségének kihasználása, ami a természettel való 

közvetlen találkozást, kommunikálást jelenti, egy személyes „csak az enyém” 

környezetkép és élmény kialakulását. Ezért fontosak a jól megtervezett kirándulások, 

amelyek még inkább érzelmi alapokra helyezik és építik a befogadás folyamatát. 
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 Sokszínű mozgásos és érzékszervi felfedeztetéssel ismeretek, tapasztalatok gazdagítása. 

 Érdeklődés felkeltése a környezet átalakításának, gondozásának, óvásának fontossága iránt, 

viselkedéskultúra alakítása. 

 Módszerek, keretek, helyszínek változatos biztosítása. 

 Élőhelyek megismerése közvetlen tapasztalatszerzéssel. 

 Teremtsünk lehetőséget a gondolkodásra, gondozásra, mely során a gyermekek közvetlen 

kapcsolatba kerülnek az élőlényekkel, eközben az érzelmi kapcsolat során alakuljon az 

irántuk való felelősség, és ez által a viselkedési kultúrájuk formálódjon. 

 A természetsarok tárgyai (kagylók, csigák, kukoricacsutka, csuhé, falevelek, gesztenye, 

kő stb.) váljanak a játék és más alkotótevékenység eszközévé. 

 A folyosó, csoportszoba díszei, dekorációi, az évszakoknak megfelelően, illetve az 

aktuális tevékenységeknek, ünnepköröknek megfelelően változzanak. 

 Az óvodaudvar és az óvodai virágos- és konyhakert az egyik legfontosabb színhelye 

legyen az ismeret és tapasztalatszerzésnek. A gyermekek kísérjék figyelemmel a növények 

fejlődését, annak fázisait, folyamatát. Az itt termelt növények feldolgozása, elfogyasztása, 

további ismeretszerző tevékenységek lehetőségét biztosítják. 

 A gyermekek az irodalmi művekben, dalokban hallott virágokról, növényekről 

szerezzenek közvetlen tapasztalatot. 

 A gyerekek tanulják meg, hogyan kell viselkedni az erdőben, ahol ők a vendégek, 

tapasztalják meg, hogy akkor látnak, hallanak többet, ha csendben vannak, ha halkan 

beszélnek. 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 Megkülönbözteti az évszakokat és a napszakokat. 

 Ismer növényeket, állatokat és tudja csoportosítani őket. 

 Ismeri és betartja környezete legfontosabb szabályait. 

 Ismeri a színeket és árnyalataikat. 

 Tudja lakcímét születési idejét, szülei nevét, foglalkozását. 

 Ismeri a színeket, azok világosabb és sötétebb árnyalatait. 

 Érti, és követni tudja az irányokat, a helyeket kifejező névutókat. 

 Ismeri testét, megnevezi testrészeit. 

 Biztonsággal eligazodik és tájékozódik szűkebb környezetükben. 

 Gyakorlott a gyalogos közlekedés elemi szabályainak betartásában, ismer néhány 

közlekedési eszközt, felismeri és megnevezi azokat. 

 Az óvoda közvetlen környezetében jól tájékozódik. 
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6.5.4. Jeles napokhoz kapcsolódó tevékenységeink 

6.5.4.1. Adventi tevékenységek - A karácsonyt megelőző időszakban a készülődés, 

várakozás öröme hatja át az óvoda mindennapjait. Adventi naptár, adventi koszorú 

készítése, mézeskalácssütés, teremdíszítés, ajándékkészítés. Versekkel, dalokkal, 

énekekkel tesszük meghittebbé ezeket a pillanatokat. 

6.5.4.2. Mikulás - Izgalommal várják a gyermekek a Mikulás jövetelét. A csoportban a 

gyermekek verssel, énekkel köszöntik, majd vidám beszélgetés során a Mikulás 

megajándékozza a gyermekeket. Viszonzásul a gyermekek is megajándékozzák 

rajzaikkal a Mikulást. 

6.5.4.3. Adventi barkács délután – A szülők és gyerekek délután közösen ülnek le és 

készítik el a karácsonyi dekorációhoz használható termékeket. Közben zenét hallgatunk 

és elfogyasztjuk a gyerekek által készített aprósüteményeket. 

6.5.4.4. Karácsony - Ezen a napon a gyermekek nagy izgalommal várják már a délutáni 

programokat. A szülőket várjuk ismét vendégségbe, akik megtekintik a gyermekek 

által bemutatott karácsonyi műsort. Majd a szobában feldíszített fánál ünnepel a 

csoport versekkel, dalokkal. Az ünneplés után a közös játék örömteli percei 

következnek az új játékokkal. Miközben vendégül látjuk a szülőket, a gyerekek átadják 

a nekik készített ajándékokat, és az általunk készített mézeskaláccsal, vagy más 

süteménnyel kínálják őket. 

6.5.4.5. Farsang hete - Teremdíszítés, álarcok, jelmezek készítése, festése, beszélgetés a 

farsangi néphagyományokról, vetélkedők, versenyek jellemzik az egész hetet. A 

gyerekek nagyon élvezik, hogy nem csak egyetlen napon ölthetnek magukra jelmezt. 

Melyhez természetesen az óvónénik is csatlakoznak. Egy délután a szülőket is 

meghívjuk a farsangi mulatságunkra. 

6.5.4.6. Nemzeti ünnep - A március 15-i események felidézése, zászló, kokárda, csákó és 

párta készítése. Versek, dalok éneklése. 

6.5.4.7. Víz világnapja - Ezen a napon a gyermekek kék ruhában jönnek az óvodába. Egész 

nap a csoportban vízzel kapcsolatos tevékenységeket végzünk. Kísérletezések vízzel, 

töltögetés. Beszélgetések a vízről. 

6.5.4.8. Föld napja - Környezettudatosságra nevelés. Zöld színű ruhában jövünk óvodába. 

Virágot, palántát ültetünk, amit később folyamatosan gondozunk. Könyveket, 

lexikonokat, földgömböt nézegetünk, beszélgetünk róluk. 

6.5.4.9. Húsvéti előkészületek - Tojásfestés különböző technikákkal, dalosjátékok, 

mondókák, locsolóversek tanulása. Szoba, folyosó díszítése az elkészült munkákkal. 
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6.5.4.10. Anyák napja - A gyermekek maguk készítik el az apró ajándékot, mely során 

beszélgetnek édesanyjukról, otthoni élményeikről. Versek, dalok tanulása. Dalokból, 

versekből összeállított anyák napi műsorral köszöntjük az édesanyákat. 

6.5.4.11. Madarak, Fák napja - Valahová kirándulunk, ahol játék és séta közben figyeljük 

meg a természetet, a madarakat. 

6.5.4.12. Évzáró, ballagás – Valamilyen téma köré építve versekkel, dalokkal, 

dramatizálással zárjuk le az évet. Az iskolába menőket elbúcsúztatjuk. A búcsúzás 

kedves, vidám, játékos. Éreztetjük velük, hogy büszkék vagyunk rájuk és mindig 

szívesen vendégül látjuk majd őket. 

6.5.4.13. Gyermeknap, sportnap - Közös rendezvény a szülőkkel, gyermekekkel az óvoda 

udvarán. Együtt játszás, vagy valamilyen bábelőadás megtekintése 

 

6.5.5. Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka 

 

A rajzolás, mintázás, építés, képalakítás, a kézimunka különböző fajtái, a műalkotásokkal 

való ismerkedés is fontos eszközei a gyermeki személyiségfejlesztésnek. 

A felnőtt közvetítésével a gyermek betekintést nyer az emberiség vizuális kultúrájának 

egészébe, ami a gyermeket a környezet kulturált felhasználójává és alakítójává neveli. 

Az emberi kultúra részeként esztétikai értékeinket örökítjük át a gyermekekre. 

A gyermek manuális tevékenységeiben feloldja félelmeit, szorongásait, feldolgozza 

veszteségeit. 

 

Célok 

A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka tevékenységek az óvónő által biztosított 

feltételekkel, az egyéni fejlettséghez és képességekhez igazodva segítsék a képi- plasztikai 

kifejezőkészség, komponáló, térbeli tájékozódó és rendező képességek alakulását, a 

gyermeki élmény és fantáziavilág gazdagodását és annak képi kifejezését: a gyermek tér-

forma és szín képzeteinek gazdagodását, képi gondolkodásuk fejlődését, esztétikai 

érzékenységük, szép iránti nyitottságuk, igényességük alakítását. 

Az alkotás örömét átélő gyermek számára a tevékenység fontosabb, mint azok eredménye, 

mely során erősödik önbizalma, kialakul önértékelése. 
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Feladatok 

 
 Az óvodáskorú gyermekek látáskultúrájának fejlesztése, esztétikai, érzelmi 

hatásrendszerének gazdagítása, a változatos ábrázolási technikák, tapasztalatszerzési 

lehetőségek és élmények biztosítása során. 

 Az óvodai környezetet tudatosan alakítsuk úgy, hogy esztétikai minősége hozzájáruljon a 

gyermekek esztétikum iránti vonzódásához. 

 A gyermekeket ért spontán hatások mellett, tudatosan teremtsünk olyan 

élményhelyzeteket, amely a gyermekeket ábrázoló tevékenységre, alkotásra serkenti. Ezek 

segítsék elő a lelki folyamatok kivetítődését, feldolgozását, fejlődését. 

 Keltsük fel a gyermekben a gyönyörködés, a csodálkozás, a kíváncsiság élményét, az 

alkotás, díszítés örömét. 

 A gyermekek az óvodai technikák mellett ismerjék meg és használják a népi 

kismesterségeket őrző technikákat. 

 Alakuljon kézügyességük, vizuális alkotó készségük, esztétikai igényük, a múlt és jelen 

értékei iránt. 

 A gyermekek tapasztalják meg a különböző anyagok tulajdonságát, saját elképzelésük 

alapján alkossanak, barkácsoljanak különböző tárgyakat, eszközöket, melyeket a 

mindennapi játékában felhasználhatnak. 

 Erősödjön érdekes tevékenységet végző és ebbe a gyermekeket bevonó felnőtthöz való 

kötődésük, a közös munka nyomán társas kapcsolataik, hiszen a gyermekeknek nagy 

élmény látni a játékok, eszközök születését felhasználását, így érzelmileg is erősebben 

kötődnek hozzájuk. 

 Folyamatosan biztosítjuk az ábrázolási, építési, barkácsolási tevékenységekhez szükséges 

változatos eszközöket, anyagokat. Az építő-, ábrázoló-, alakító tevékenység segíti a 

gyermek téri, formai és színképzetének kialakulását, gazdagodását. 

 A családok felé folyamatosan közvetítsük az ábrázolási feltételek biztosításának, a 

változatos eszközhasználatnak a fontosságát. Kapjanak otthon is festéket, ollót, ragasztót, 

színes papírokat, rajzlapot, színes ceruzákat, zsírkrétát és különböző anyagokat az 

alkotásokhoz. 

 Mind a kisgyermekben, mind a szülőkben alakítsunk ki és erősítsük meg a kész alkotások 

elismerésének, megbecsülésének érzelemfejlesztő hatását. 
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A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 Örömmel, saját kezdeményezésére ábrázol (rajz, festés, mintázás, kézimunka). 

 Elképzelés után mese szereplőket jellegzetes színekkel, formákkal, mozgással ábrázol. 

 Ábrázolása változatos színhasználatot és tagoltságot mutat. 

 Jól ismeri az ábrázolási technikákat és variálja azokat tevékenységeiben. 

 

6.5.6. Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 

„Szimfóniaszerző ifjú kollégáimnak pedig azt ajánlom, nézzenek be néha az óvodába is, mert 

ott dől el, lesz-e húsz év múlva, aki műveiket megérti.” 

/Kodály Zoltán/ 

 

A zene körülvesz bennünket. Jelen van a mindennapjainkban, de meg kell tanulnunk érteni, 

ahhoz, hogy igazán élvezni tudjuk. 

Némelyek zenei talentummal születnek, és vannak, akiknek bizony nehézséget okoz az 

éneklés. Pedig a zene mindenki számára elérhető, csak van, akinek meg kell tanulni, és van, 

akinek egyszerűen csak megadatott. A mi felelősségünk (szülők és pedagógusok) tehát, hogy a 

gyermek még kisgyermekkorban megkapja mindazt a képzést, melynek útján zene- értő, 

szerető és esetlegesen művelő felnőtt váljék belőle. 

 

Célok 

A zenei képességek fejlesztése, s hogy a gyermek zenét értő és szerető, egészséges lelkű, 

kulturált, boldog ember legyen. 

Az élményekből fakadó, érzelmeken alapuló éneklés, zenélés, zenehallgatásra való igény 

megalapozása, a zenei anyanyelv kialakulásának elősegítése. 

 

Feladatok 

 Az óvónő adjon modellt tiszta éneklésével, megfelelő tempóválasztással, hang 

erejével, hangszínével, a zenei képességek fejlesztéséhez. 

 A kisgyermek zenei érdeklődésének felkeltése, érzelemvilágának gazdagítása. 

 A zenei anyag kiválasztásakor ügyeljünk arra, hogy az énekes játékok, mondókák, 

zenei feladatok, dalok tartalma a gyermekek élményeivel, tapasztalataival, 

ismereteivel összhangban legyen, megfeleljen az adott gyermekcsoport életkori és 

egyéni sajátosságainak. 

 A zenei anyag, a zenei feladatok megválasztása kapcsolódjon az évszakokhoz. 
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 A zenei nevelés feladatainak megvalósítását lehetőség szerint a szabadban is 

tervezzük, végezzük. 

 Feladatunk a népi-és műdalok helyes arányainak megválasztása. 

 Feladatunk az egyéni, életkornak megfelelő zenei képességek, alkotókedv, fantázia 

kibontakoztatása, fejlesztése. 

 A zenei hallás beszéden, éneklésen, hangszeren keresztül történő sokoldalú fejlesztése. 

 Ritmusérzék fejlesztése változatos formában, eszközökkel. 

 Formaérzék fejlesztése, motívumok kiemelése, egyenletes lüktetés és ritmus 

összekapcsolása. 

 Mozgásforma kialakítása, testtartás, járás, alakzatok, táncmozdulatok. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 Élvezettel, önállóan tud énekelni, körjátékot játszani. 

 Képes az egyenletes lüktetés és a ritmus használatára. 

 Felismeri a mondókákat, dalokat motívumok alapján. 

 Ismeri és alkalmazza a halk-hangos, gyors-lassú, magas-mély variációkat. 

 Ismeri a magyar néptánc alaplépéseit. 

 

6.5.7. Mozgás, mozgásos játék 

 

A 3-7 éves óvodás természetes megnyilvánulása a játék mellett a mozgás. Ez teremti meg 

legoptimálisabban a lehetőséget e korosztály értelmi és szocializációs folyamatában az én- 

fejlődéshez. A mozgásban gyakorolhatja az életkora specifikus én-funkcióit: én-tudat, 

autonómia, kompetencia, kooperációra való alkalmasság. Az enyhébb ideg-élettani ártalmak 

diszfunkciók rendezésében is a mozgás lehet a kiindulás és adekvát eszköz, preventív hatást 

gyakorolva. A gazdag mozgásos tapasztalat a nyelvi szimbolikus leképzéssel, segíti a konkrét 

cselekvéses tapasztalatok beépülését, az absztrakt struktúrák gazdagodását. 

A mozgás az óvodai nevelés folyamatában a gyermek egészséges testi-, mozgás-, és 

személyiségfejlesztését szolgálja. A rendszeres mozgástevékenység kedvezően befolyásolja 

az egész szervezet növekedését és fontos szerepet játszik az egészség megóvásában. A 

mozgás a gyermek számára nélkülözhetetlen, semmi mással nem helyettesíthető és nem 

pótolható. A mozgás, hatással van a gyermekek egész életére, növekedésére, pszichikus 

tulajdonságaira. 
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Célok 

A tanuláshoz szükséges pszichikus fejlettségi szint kialakítása a gazdag motoros funkciók-, és 

képességek fejlesztése. 

Én-tudat kialakítása, megszilárdítása, a testi – értelmi - szociális fejlődés integrálása, a 

szándékos mozgások akarati irányításának és a figyelemkoncentráció erősítése. 

Az elveszőben lévő szabad mozgás lehetőségét visszaadva személyiségüket, 

mozgáskultúrájukat, közösségi szokásaikat fejlesztve megalapozzuk a mozgásigény 

megtartását, erősítését. 

 

Feladatok 

 A szabad mozgás és mozgásfejlesztés lehetőségét elsősorban a szabad levegőn 

biztosítjuk. 

 Naponta rendszeresen játszunk különféle mozgásos szabályjátékokat, főleg a 

szabadban a napi tevékenységhez igazodó időpontban. 

 Mozgásos napjainkat a természetben megtalálható, vagy könnyen beszerezhető, 

biztonságos eszközökre építjük. 

 Mozgásos játékaikhoz kézi szereket adunk és engedjük, hogy az óvoda veszélytelen 

tárgyait mozgásos játékeszközként használják: másszanak rá, bújjanak alá, 

egyensúlyozzanak rajta, hagyjuk, hogy a gyermekek a kisebb eszközöket maguk vigyék, 

rendezgessék, helyezzék el, próbálják ki. 

 A játékos gyakorlatok időtartamát függővé tesszük a gyermekek fejlettségétől, 

játékkedvétől. 

 Sokat ismétlünk egy-egy játékot, mellyel a gyermek széleskörű mozgástapasztalatra tesz 

szert. 

 Időt biztosítunk a próbálgatásra, gyakorlásra, egyéni variációk kivitelezésére. 

 Lehetőséget adunk, hogy az adott feladatot ki-ki a saját képességei szintjén hajtsa 

végre. 

 A gyermekeket életkorának és egyéni fejlődési ütemének megfelelő, illetve 

szükségleteinek megfelelően terheljük, könnyítjük, illetve nehezítjük a feladatokat a 

megfigyelés alapján, erőfeszítést igénylő feladatokat adunk. 

 A kondicionális képességeken belül az erőfejlesztésre a különböző járás- és 

futásmódokat, a gimnasztikai gyakorlatok különböző formáit (kézi szer-, pad-), 

valamint - a fiúknak különösen a páros küzdőjátékokat, sorversenyeket hívjuk 

segítségül. 
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 A gyorsaság fejlesztésére az irányváltoztató-, lassító-, gyorsító- járásokat, futásokat, 

sorozatugrásokat, fogójátékokat, fürgeségi játékokat, ugyanazon mozgássorok többszöri 

ismétlését alkalmazzuk. 

 Nagymozgások fejlesztésénél a mozgás feletti kontrolt erősítjük a mozgás tudatos 

irányítását elősegítő gyakorlatokkal. 

 Biztonságos környezetet teremtve óvjuk a gyerekeket balesetektől. 

 TSMT terapeuta irányításával tornát szervezünk a rászoruló gyermekeknek. 

 

A fejlődés várható jellemzői az óvodáskor végére 

 A gyermek szívesen, bátran, biztonságosan mozog, jó állóképességgel, fizikai 

teherbírással rendelkezik, szabályokat alkot és elfogad. 

 Testedző játékokat a természetes mozgásra épülve önként és örömmel gyakorolja. 

 Az őt körülvevő tárgyak mozgásra serkentik, mozgásos játék kitalálását indítja el 

benne. 

 A teljesítőképessége növekszik, mozgása összerendezett, a sokszor és változatos 

formában történő gyakorlás során a pozitív élményekkel kísért mozgásokat többször, 

szívesen ismételi. 

 A természetes támaszokat - kúszás, mászás, csúszás - helyesen hajtja végre, akadályok 

között is alkalmazza. 

 Tud egyensúlyozni, páros lábon szökdelni, különböző távolságban elhelyezett eltérő 

magasságú akadályokat átlépni. 

 Tud dombra fel- és leszaladni, csúszni, mászni, gurulni, hemperegni. 

 Nekifutásból végez ugrásokat, távolba- és célba dob. 

 A kézi szereket biztosan, kreatívan használja, függő szereken képes saját testét lengésbe 

hozni, fel tud mászni, kapaszkodni, függeszkedni. 

 Tud gurulóátfordulást végrehajtani előre. 

 Megszereti és igényli a mozgást, kitartó a mozgásos játékokban, versenyjátékokban 

betartja a szabályt. 

 

Mindennapos testmozgás 

A tevékenységközpontú óvodai nevelés lényeges eleme a testi fejlesztés. A 3-7 éves 

gyermekek egészséges testi fejlődésének biztosítása nem képzelhető el a rendszeres, 

játékban gazdag, az egyéni képességeket messzemenően figyelembe vevő, kellő aktivitást 

és terhelést biztosító mindennapi testnevelés nélkül. A mozgás megszerettetése, a 

mozgásigény kielégítése az óvodai testi nevelés fontos feladata, amit csak a helyesen 
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megválasztott mozgásanyag változatos gyakoroltatásával érhetünk el. A természet erőivel – 

napfény, levegő, víz – történő edzés kedvező hatását sem szabad figyelmen kívül hagyni, 

ezért a mindennapi testnevelést lehetőleg a szabadban célszerű tartani. Az intenzív, változatos 

gyakorláshoz megfelelő helyre és eszközre van szükségünk. A nyugodt, derűs légkörű, 

játékban gazdag, kellő intenzitású napi 20-30 perces testmozgás nemcsak a kondícionális 

képességek fejlődését biztosítja, hanem hozzájárul a gyermeki személyiség differenciált 

fejlesztéséhez is. Nagyon gazdag mozgáslehetőségeket nyújtanak a népi mozgásos játékok, az 

ügyességi és sportjátékok tára. 

Nagy hangsúlyt fektettünk a tartáshibák kialakulásának megelőzésére, illetve a meglévők 

javítására a tartásjavító és lábstatikai gyakorlatok rendszeres végzésével. 

 

A mozgásfejlesztés feladatai: 

 legyen lehetőségük a gyerekeknek saját testük mozgását átélni 

 sokoldalú mozgástapasztalatokat szerezzenek a gyermekek az alapvető mozgásformák 

gyakorlása által 

 folyamatosan fejlődjön a gyermekek mozgása és egyensúlyérzéke 

 a kéz finommozgásainak fejlesztésére nyújtsunk változatos lehetőségeket 

 segítsük elő a gyermekek harmonikus, összerendezett mozgásának kialakulását 

 a társakkal végzett együtt mozgás tapasztalatainak gazdagításával a gyermek-én 

határainak, a másik észlelésének, az önfegyelem, alkalmazkodás, kooperáció 

 képessége, fejlődésének elősegítése 

 

Az óvodapedagógus feladatai a mindennapos testmozgás megszervezésében: 

 Biztosítsa az óvónő a gyermekek számára a mozgás lehetőségét 

 Teremtse meg a mozgásfejlesztésben a derűs légkört, a jó hangulatot 

 A különböző mozgásformák elsajátításának folyamatában építsen a 

gyermekek mozgástapasztalatára, játékos kedvére 

 Biztosítsa, hogy az alapvető mozgásformák gyakorlása által, hogy a 

gyermekek sokoldalú mozgástapasztalatokat szerezzenek 

 Fejlessze a gyermekek természetes mozgását: a járást, futást, támaszt, 

függést, egyensúlyozást, ugrást, dobást 

 Legyen változatos a mozgástevékenység eszközökkel, tornaszerekkel 

sokszínű változatos játékokkal 

 Fejlessze – változatos mozgás lehetőségekkel – a gyermekek testi 

képességeit, ügyességét, testi erejét, gyorsaságát és állóképességét 
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 A mozgás megszerettetésében működjenek együtt a családdal 

 A konkrét mozgásos tapasztalatok beépülésének a szókincs, az elvont 

gondolkodás, a keresztcsatornák fejlődésének segítése a mozgásformák 

megnevezésével  

 Világos, konkrét értékeléssel, a pozitív énkép támogatása 

 

6.5.8. Tevékenységekben megvalósuló tanulás 

 

A gyermekek tevékenységeik során megszámlálhatatlan ismeretre, tapasztalatra, élményre 

tesznek szert. Éppen ezért a gyakorlati cselekvések egyben tanulást is jelentenek, s mindaz, 

ami a gyermekkorban egész nap történik, ennek a szervezeti kerete, formája. A tanulás felté-

tele a gyermek kötetlen, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, felfedezés, kreativitásá-

nak erősítése, a cselekvéses tanulás, a projekt pedagógia módszereinek természetessé tétele. 

Mivel a gyermek fő tapasztalati forrása a játék, meg kell teremteni a játékba integrált tanulás 

feltételeit. 

A gyermek belép a lassú átmenetnek abba az állapotába, amelyben óvodásból – iskolássá érik. 

Az óvodában a tanulás folyamatos, jelentős részben utánzásos, spontán tevékenység, amely a 

teljes személyiség fejlődését, fejlesztését támogatja. Nem szűkül le az ismeretszerzésre, az 

egész óvodai nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, ki-

rándulásokon, kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretekben valósul 

meg. 

A tanulás jelenléte a játékban 

 Abból kiindulva, hogy a tanulás színtere a játék, az is következik, hogy: 

 Minél inkább belefeledkezik a gyermek a játékba, annál inkább megindulnak benne a 

tanulást előidéző folyamatok. 

 Minél többféle játékban vesz részt a gyermek, annál többféle tanulási hatások érik. 

 A folyamatos és rendszeres játék hatására kialakuló új szükségletek mind bonyolultabb 

játékokhoz teremtik meg a belső pszichés feltételeket. 

 A valamilyen területen lemaradt, valamilyen részfunkció fejlődési ütemében megkésett 

gyermek a megfelelően összeállított játékkészlet segítségével behozhatják lema-

radásukat. 

Az óvodai tanulás a játék motivációs bázisára épül. Mindvégig érvényesül a játékosság elve a 

tanulásban. 

A tanulás alapja: az óvónő és a gyermek kölcsönös, egymásra ható közös tevékenysége. 
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A tanulás feltétele: a gyermek cselekvő aktivitása, a közvetlen, sok érzékszervét foglalkoztató 

tapasztalás lehetőségének biztosítása. 

A gyermekek tanulnak játék, munka és egyéb tevékenységek végzése közben is. Ennek érdeké-

ben nagyon fontos, hogy nyugodt óvodai légkörben, érdeklődéssel tevékenykedhessenek, és 

legyen előttük pozitív példa, ugyanis a gyermekek magatartás – és viselkedés tanulása (szokások 

alakítása) utánzáson -, minta - és modellkövetésen alapszik. 

A pedagógus kötelessége a jót meglátni minden gyerekben, a pozitív megnyilvánulásaikra 

építeni. 

A tanulás lehetséges formái az óvodában: 

• az utánzásos minta- és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás, szokások 

alakítása, 

• a spontán játékos tapasztalatszerzés; 

• a játékos, cselekvéses tanulás; 

• a gyermeki kérdésekre, válaszokra épülő ismeretszerzés; 

• az óvodapedagógus által irányított megfigyelés, tapasztalatszerzés, felfedezés; 

• a gyakorlati problémamegoldás. 

A 3-4 éveseknél - tiszteletben kell tartani a gyerekek önkéntességét, de figyelemmel kell 

kísérni, kik azok a gyerekek, akik nem vettek részt a kezdeményezésen, és keresni kell az 

okot, hogy miért. 

Igyekezni kell olyan helyzeteket teremteni, amelyben az eddig távol maradó gyerekek is 

megtapasztalhatják a megismerés örömteli élményét. 

A 4-5 és 5-6-7 évesek - kötött és kötetlen formában is tanulnak. A mozgásos foglalkozás 

kötött. A matematikai tartalmú foglalkozások többnyire kötöttek, de alkalmanként – témától 

függően kötetlenek is lehetnek. 

A környezet megismerésére nevelés leginkább természetes környezetben zajlik. Egy – egy 

témakört (állatok, közlekedés…) kötött formában zárunk le, az ismeretek rendszerezése és 

megszilárdítása érdekében. 

A rajzolás, festés, mintázás, kézimunka témától és technikától függően lehet kötött és kötetlen. 

Ezen felül mindennap kötetlen formában jelen van az óvodai életben: egyéni ötletek, az évsza-

kok témái és az aktualitás jegyében sokat festünk, gyurmázunk. 

A verselés, mesélés kötetlen formában teszi színesebbé napjainkat. 

 

Az óvodai tanulás szélesen értelmezett, az egész nevelés folyamatát átható tevékenység. 

A gyermek cselekedeteit érzelmei vezérlik, de képes együttműködésre, alkotásra, belső 

fegyelem megtartására, ha érdeklődésére, egyéni képességeire alapozunk, ha tiszteljük őt. 
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Az igazi nevelő erő az óvónő személyisége, aki szeretetteljes, türelmes magatartásával képes 

a „másság” elfogadására. Ösztönző, segítő, együttműködő, bizalmat keltő, céltudatos prog-

ramja a gyermekek képességeit önmagához képest a legmagasabb szintre juttatja. Jó 

humorérzékkel rendelkezik, képes az önkontrollra, önfejlesztésre. Modell a gyermekek szá-

mára. 

A gyermekek tevékenységeik során megszámlálhatatlan ismeretre, tapasztalatra, élményre 

tesznek szert. Éppen ezért a gyakorlati cselekvések egyben tanulást is jelentenek, s mindaz, 

ami a gyermekkorban egész nap történik, ennek a szervezeti kerete, formája. A tanulás feltétele 

a gyermek kötetlen tevékenykedése közbeni, sok érzékszervet foglalkoztató tapasztalás, felfe-

dezés, kreativitás erősítése. 

 

Az óvodapedagógus feladatai 

 Az óvodai nevelés elsődleges célja az óvodás gyermek kompetenciáinak fejlesztése. Az 

óvodapedagógus a tanulást támogató környezet megteremtése során épít a gyermekek 

előzetes ismereteire. 

 A tanulás irányítása során, személyre szabott, pozitív értékeléssel segíti a gyermek 

személyiségének kibontakozását. 

 Kiindulópontnak tekinti a természeti és társadalmi környezetből szerzett gyermeki 

tapasztalatokat. 

 Új élményeket, ismereteket nyújt. 

 Az egyéni és életkori fejlődési ütemét figyelembe véve juttatja magasabb szintre a 

gyermekeket. 

 Tekintettel van a családban kialakult kulturális, világnézeti, hagyományokra. Figyelemmel 

kíséri és elősegíti ezek spontán gyermeki megnyilvánulásait, egymásra való hatását. 

 A családdal való együttnevelés során figyelembe veszi, hogy különböző otthoni környezet-

ből érkeznek a gyermekek. 

 Az óvodai tanulás során épít a gyermek cselekvő aktivitására. 

 Biztosítja a gyermek sok érzékszervét foglalkoztató tapasztalás lehetőségeit. 

 Tudatosan és tervszerűen biztosítja a gyermek fejlődéséhez szükséges differenciált 

tevékenység feltételrendszerét. 

 Saját ismereteit tudatosan bővíti. 

 Tudatosan fe j le szt i a  gyermek értelmi képességeit: érzékelés, észlelés figyelem, meg-

figyelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás, probléma megoldás. 

 Az egyéni lemaradásokat tudatosan korrigálja az egyéni fejlesztések során. 
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 Figyelemmel kíséri a kiemelkedő képességű gyermekeket és biztosítja számukra tehetsé-

gük kibontakozását. 

 Tudatosan alkalmazza az egyéni bánásmód elvét. 

 Alkalmazza a pozitív megerősítést. 

 A kötött foglalkozások során figyelembe veszi a játékosság, az élményt adó, oldott 

légkörben való cselekvés alapelvét. 

 Minden korosztályban lehetőséget biztosít a kötetlenségre, játékosságra. 

 Megteremteni a gyermekek számára a rugalmas beiskolázás – fejlettség szerinti iskola-

kezdés lehetőségeit. 

 

Az óvodai tanulás specifikumai 

 

A gyermekek részére a tanulási folyamat önkéntes, de ez az önkéntesség a tevékenységekben 

való bekapcsolódásnál érvényesülhet igazán. Előbb - utóbb el kell érni, hogy a gyermekek a 

megkezdett feladatot befejezzék, váljék szokássá, hogy nem torpannak meg az első aka-

dálynál. 

Az önkéntesség nem jelenti az állandó távolmaradás elfogadását. A kezünkben számtalan 

eszköz van, mellyel elérhető, hogy a gyermekek örömmel vegyenek részt az együttes tevé-

kenységben. 

Az egyéni képességek figyelembe vétele, valamint a meglévő ismeretekre alapozás elsődleges. 

A gyermekek, ha elfáradnak, abbahagyhatják a cselekvéssort, ha tévednek, joguk van módo-

sítani, ha nem tudnak teljesíteni, lejjebb kell menni a nehézségi fokban. Fontos a differenciált, 

önmagához mért értékelés. Törekedni kell az egészséges önkorrekció kialakítására. 

A gyermeki kíváncsiságra kell építeni. A gyermekek kérdezhetnek, kitalálhatnak, felfedez-

hetnek, próbálkozhatnak, miközben szinte észrevétlenül képesek lesznek az együttműködésre, 

toleranciára, az egyeztető - megegyező kompromisszumokra, önérvényesítésre, társakhoz 

való alkalmazkodásra. 

A gyermek cselekvő aktivitása képessé teszi őket arra, hogy önmaguk becsült lehetőségei 

alapján vállalkozzanak. Növekszik kitartásuk, feladattudatuk, önállóságuk, szándékos figyel-

mük. Képesek lesznek a kudarcok elismerésére, erőkifejtésre. 
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Az iskolai élet megkezdésének támogatása 

Az óvoda a nevelés folyamatában megcélozza a tanulás alapkészségeinek megalapozását a 

szociális, az értelmi, a verbális és testi képességek területén. 

Az óvodapedagógusok az iskolára való alkalmassá tétel folyamatában érvényesítik az 

alábbiakat: 

 A feladat folyamat jellegű, a gyermekek óvodai fogadásával veszi kezdetét. 

 A feladatok megoldása az életkori és egyéni sajátosságokból kiindulva, a gyermekek 

ismeretében történik úgy, hogy előkészíti a következő élet szakaszt. A gyermekek adottsá-

gainak, képességeinek, készségeinek figyelembevételével kerül megszervezésre a fejlesz-

tés. 

 Az érés és tanulás együtt alkotják a fejlődést. 

 A célirányos fejlesztés a gyermekek érési folyamatainak, pszichikus fejlődési jellem-

zőinek figyelembe vételével történik. 

 A fejlesztés során prioritást élvez a gyermekek elemi szükségleteinek kielégítése, a játék 

feltételeinek biztosítása, a mozgás elsődlegessége. 

 Az óvónők feladatai az átmenet megkönnyítése érdekében, az iskola alap- dokumentuma-

inak, elvárásainak megismerése. 

 Szakmai együttműködés a tanítókkal. 

 Tanítók fogadása az óvoda személyiség – képességfejlesztő tevékenységének megisme-

rése érdekében. 

 Kölcsönös hospitálások. 

 A gyermekek iskolai látogatásának megszervezése. 

 Felelősségteljes, szakmailag kompetens döntéshozatal az egyes gyermek iskolai alkal-

masságáról. 

 Információ, segítségnyújtás a szülőknek az iskolára való alkalmasság kritériumairól. 

 Folyamatos tájékoztatás, konzultálás a gyermek fejlettségi állapotáról. 

 

Az iskolakészültség kialakulásának folyamata 

Az óvodáskor végére a gyermekek többsége alkalmassá válik az iskolai élet megkezdésére. 

Ebben befolyásoló tényező a családi, az óvodai nevelés, valamint a belső érés. 

Az iskolára való alkalmasság megállapítása nem korlátozódhat a gyermekek értelmi fejlett-

ségére, képességeinek alakulására, hanem kiterjed az egész személyiség vizsgálatára. 

Három éves kortól kísérjük figyelemmel a gyermekek fejlődését. 

Évente kétszer tájékoztatjuk a szülőket a tapasztalatokról, a gyermekek teljes személyiség 

struktúráját érintően. 
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A fejlődés jellemzői az óvodáskor végére 

 

A kisgyermekek többsége az óvodáskor végére eléri az iskolai élet megkezdéséhez szükséges 

fejlettséget. 

Az iskolakezdéshez az alábbi feltételek megléte szükséges: testi, lelki és szociális érettség, 

amelyek egyaránt szükségesek az eredményes iskolai munkához: 

a) A testileg egészségesen fejlődő gyermek hatéves kora körül eljut az első alakváltozáshoz. 

Megváltoznak testarányai, megkezdődik a fogváltás. Teste arányosan fejlett, teherbíró. 

Mozgása összerendezettebb, harmonikus finommozgásra képes. Mozgását, viselkedését, 

testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. 

b) A lelkileg egészségesen fejlődő gyermek az óvodáskor végére nyitott érdeklődésével 

készen áll az iskolába lépésre. A tanuláshoz szükséges képességei alkalmassá teszik az 

iskolai tanulás megkezdéséhez. Érzékelése, észlelése tovább differenciálódik. Különös 

jelentősége van a téri észlelés fejlettségének, a vizuális és az akusztikus 

differenciációnak, a téri tájékozottságnak, a térbeli mozgásfejlettségnek, a testséma ki-

alakulásának.  

A lelkileg egészségesen fejlődő gyermeknél: 

• az önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés, továbbá a közvetlen felidézés mellett 

megjelenik a szándékos bevésés és felidézés, megnő a megőrzés időtartama; a felismerés 

mellett egyre nagyobb szerepet kap a felidézés, 

• megjelenik a tanulás alapját képező szándékos figyelem, fokozatosan növekszik a 

figyelem tartalma, terjedelme, könnyebbé válik a megosztása és átvitele, 

• a cselekvő-szemléletes és képi gondolkodás mellett az elemi fogalmi gondolkodás is 

kialakulóban van. 

Az egészségesen fejlődő gyermek: 

• érthetően, folyamatosan kommunikál, beszél; gondolatait, érzelmeit mások számára ért-

hető formában, életkorának megfelelő tempóban és hangsúllyal tudja kifejezni, minden 

szófajt használ, különböző mondatszerkezeteket, mondatfajtákat alkot, tisztán ejti a ma-

gán- és mássalhangzókat azzal, hogy a fogváltással is összefüggő nagy egyéni eltérések 

lehetségesek, végig tudja hallgatni és megérti mások beszédét, 

• elemi ismeretekkel rendelkezik önmagáról és környezetéről; tudja nevét, lakcímét, 

szülei foglalkozását, felismeri a napszakokat; ismeri és gyakorlatban alkalmazza a 

gyalogos közlekedés alapvető szabályait; ismeri szűkebb lakóhelyét, a környezetében élő 

növényeket, állatokat, azok gondozását és védelmét; felismeri az öltözködés és az időjárás 
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összefüggéseit. Ismeri a viselkedés alapvető szabályait, kialakulóban vannak azok a ma-

gatartási formák, szokások, amelyek a természeti és társadalmi környezet megbecsülé-

séhez, megóvásához szükségesek; elemi mennyiségi ismeretei vannak. 

c) Az óvodáskor végére a gyermekek szociálisan is éretté válnak az iskolára. A szociá-

lisan egészségesen fejlődő gyermekkedvező iskolai légkörben készen áll az iskolai 

élet és a tanító elfogadására, képes a fokozatosan kialakuló együttműködésre, a kap-

csolatteremtésre felnőttel és gyermektársaival. 

A szociálisan érett gyermek: 

• egyre több szabályhoz tud alkalmazkodni, késleltetni tudja szükségletei kielégítését, 

• feladattudata kialakulóban van, s ez a feladat megértésében, feladattartásban, a feladatok 

egyre eredményesebb – szükség szerint kreatív – elvégzésében nyilvánul meg; kitar-

tásának, munkatempójának, önállóságának, önfegyelmének alakulása biztosítja ezt a 

tevékenységet. 

 

7. SZERVEZETI - ÉS IDŐKERETEK 

 

7.1. Dokumentáció 

 

Célok 

Átlátható dokumentálással a gyermekek, a csoport fejlődési szintjét nyomon követő 

dokumentációval elősegítjük Pedagógiai Programunk céljának, feladatainak megvalósulását. 

 

Feladatok 

 Az óvoda működését meghatározó dokumentumok vezetése rendeleti előírások szerint. 

 A különböző pedagógiai folyamatok dokumentálása (tervezés, szervezés, ellenőrzés, 

értékelés). 

 A gyermekek adatainak előírásszerű vezetése. 

 A folyamatos fejlődés nyomon követése fejlődési diagram alapján. 

 A titoktartási kötelezettség betartása, betartatása. 

 A szülői nyilatkozatokban foglaltak betartása, betartatása. (házirend, fejlődési napló) 
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Dokumentumok 

 Felvételi előjegyzési napló 

 Felvételi és mulasztási napló 

 Óvodai törzskönyv 

 Csoportnapló 

 Fejlődést nyomon követő napló 

 Óvodai szakvélemény 

 

A gyermekek egyéni fejlődését nyomon követő dokumentumok 

 Anamnézis lap 

 Az óvónők által vezetett fejlődési napló, melyben az óvónők írásban értékelik az 

óvodai élet egy-egy területén a gyermek fejlődését, a további fejlesztés irányát. Évente 2 

alkalommal készülnek a feljegyzések az óvodavezető ellenőrzése mellett, melyet a szülő 

aláírásával igazol. 

 

Csoportnapló vezetése 

 

Az érvényben lévő rendeletek alapján. A nevelő munka tervezését a Pedagógiai Program 

elvei határozzák meg. 

A fejlesztési lapokon rögzített eredmények alapján tervezik a gyerekek egyéni fejlesztését. 

 

7.2. A csoportok szervezése 

 

Óvodánkban egy homogén kiscsoport van, amelyet a foglalkozásokon hatékonyabban 

tudunk egyéni képességeikhez mérten fejleszteni, differenciált bánásmódot nyújtani. 

Felmenő rendszerben tervezzük további óvodás csoportok indítását évente egy új 

évfolyammal. 

Fontos a csoporttal való azonosulás, az örömmel átélt közös tevékenységekkel 

együttes élményhez eljuttatni a gyermekeket. A gyermekek érezzék biztonságban, 

szeretetben magukat. 

Célunk, hogy a gyerekek egymást segítség a csoportban, és hogy a szülők előlegezett 

bizalmának, elvárásainak megfeleljünk. 

Beiratkozás előtt személyesen találkozunk a kisgyermekkel, előzetes információkat 

szerzünk a gyermek fejlettségéről, aktuális állapotáról (védőnő, gyermekorvos, előző 

intézmény). 
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7.3. Hetirend, napirend 

Célok 

A rendszeres életritmus kialakítása, a gyermekek fejlődéséhez szükséges biológiai, 

pszichológiai feltételekkel érzelmi biztonság megteremtése. Tervezhető, szervezhető 

óvodai élet, a belátható egységben érvényesül a komplex nevelési hatás. 

 

Feladatok 

 Biztosítsa az egészséges életmód és a szocializáció feltételeit. 

 Érvényesüljön a folyamatosság, legyen rugalmas. 

 Alkalmazkodjon az évszakokhoz. 

 Az egyes tevékenységeket arányosan ossza el, naponta egy kiemelt tevékenység. 

 Adjon lehetőségeket az aktualitásokra, változtatásokra. 

 Tükrözze programunk alapelveit, koncepcióját. 

 

7.3.1. Hetirend 

 

Célunk olyan szervezeti és időkeret biztosítása, ami átlátható napi és heti 

tevékenységekből áll. 

 

Hetente többször kerül sor a következő irányított tevékenységekre 

 Verselés-mesélés 

 Ének, zene, énekes játék, gyermektánc 

 Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka 

 Külső világ tevékeny megismerése 

 Külső világ tevékeny megismerése, matematikai tartalommal 

 Mozgás, mozgásos játék 

 

Igények szerint minden nap biztosított a mozgás különböző területei 

 Testnevelés 

 Néptánc 

 Lábfejtorna 

Lehetőség van igény szerint angol nyelvi nevelésre, sakk, karate, báb és zeneovis 

foglalkozáson vehetnek részt a gyermekek. A logopédus és pszichológus hetente egyszer, a 

TSMT terapeuta is hetente egyszer foglalkozik a gyerekekkel. 
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7.3.2. Napirend 

 

A csoportnapló tartalmazza az aktuális évre vonatkozó tevékenységek 

időbeosztását. Az egésznap folyamán játékkal töltik a legtöbb időt a gyerekek 

(napi 3-4 óra). 

Az irányított tevékenységek naponta 5-35 percet vesznek igénybe, ami függ a 

gyermekek életkorától, fejlettségi szintjétől. 

A szülői igények szerint naponta 4-5 irányított tevékenységet biztosítunk. 

 

A nap irend általános időkeretei óvod ánkban :         (10 órás nyitva tartás) 

- Játék és szabadidős tevékenység 5 óra 

- Étkezés, pihenés 3 óra 

- Öltözködés, tisztálkodási tevékenység l,5 óra 

- Komplex tevékenységek naponta                 35 perc 

 

8.GYERMEKVÉDELEM 

 

Óvodánkban a gyermekek rendezett családi környezetből érkeznek. Veszélyeztetett, 

hátrányos helyzetű családok, gyermekek nincsenek intézményünkben. A családok 

megfontoltan, több szempontot megvizsgálva választják óvodánkat. Ezért óvodánkban a 

gyermekvédelmi munka általában magatartási és egészségügyi problémák megoldásának 

megsegítését és ez ügyben a külső segítő intézményekkel való kapcsolat felvételét és a 

folyamatos kapcsolattartást jelenti. 

 

 

Célok 

Célunk elsősorban a prevenció, illetve az esetlegesen kialakult esetek mindenki számára 

megnyugtató megoldása. Ezek többnyire nevelési hibákból, önállótlanságból, túlzott 

engedékenységből adódnak. 

Fontosnak tartjuk az esélyegyenlőség biztosítását minden gyermek számára. Különös 

odafigyelést biztosítunk az eltérő nevelési igényű gyermekekre. 
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Az óvodavezető feladatai 

 Gyermekvédelmi feladatok megszervezése, irányítása, döntéshozatal. 

 Adatvédelmi törvény és jogszabályok meghatározása. 

 A pedagógiai munkát segítő szakemberekkel az aktuális problémák megbeszélése, a 

megoldásra váró feladatok menetének meghatározása. 

 Kapcsolattartás a társintézményekkel: Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, védőnő. 

 A kapcsolattartás formája: személyesen, adatszolgáltatással, valamint részvétel a 

kapcsolattartásban. 

 A gyermekvédelmi feladatok meghatározására, azok ellenőrzése, értékelése, a 

gyermekvédelmi jelzése begyűjtése, szűrése, a szükséges javítások megtétele. 

 Együttműködés a családokkal. 

Az óvodapedagógusok feladatai 

 A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása, differenciált egyéni bánásmód, fokozott 

segítségadás. 

 Javaslattétel a szükséges fejlesztésre szakemberek bevonásával. 

 A nevelési feladat fontos részeként tükröződjön e gyermekre való odafigyelés, fejlesztés, 

segítés, egyéni differenciált bánásmód, felzárkóztatás, dokumentáció. 

 Kapcsolattartás az óvoda logopédusával és pszichológusával. 

 A gyermek szocializációjának elősegítése, erősítése a csoportban. 

 Együttműködés a szülővel. 

 Iskolaválasztásnál segítségadás a családnak. 

Sikerkritériumok 

 Minden esetben megtörténik a felderítés. 

 Időben kapja a gyermek a segítséget. 

 Működik a kapcsolat a szülővel. 

 Partneri elégedettségmérés. 

 

9. KAPCSOLATTARTÁSI RENDSZER 

 

Tiszteletben tartjuk, hogy a gyermekek szüleik legféltettebb kincse. Örülünk annak a 

bizalomnak, melyet intézményünk iránt táplálnak, s mely lehetővé teszi azt, hogy ránk bízzák 

csemetéiket. A gyerekek formálása alapvetően a család dolga, kötelessége és öröme. Mi 

abban tudunk segíteni, hogy a gyermek egyre bátrabban és önállóbban kimerészkedjen a 

családi fészekből. 

Kapcsolattartási formák: szülői értekezletek, fogadóórák, rendezvények, nyílt napok 
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Célok 

Partnerközpontú működés biztosítása, az intézmény eredményesebb, színvonalasabb 

működése érdekében. Tájékoztatás, információ átadás és csere a csoport és az óvoda életéről, 

az együttnevelés megvalósítása. 

 

Feladatok 

 A partnerekkel való folyamatos párbeszéd és egyeztetés. 

 A partnerek véleményének, elvárásainak figyelembe vétele, beépítése a pedagógiai 

munkába. 

 A partnerekkel való együttműködés formái legyenek változatosak, a személyes 

kapcsolattól, a különböző rendezvényekig foglalják magukba azokat a lehetőségeket, 

melyeket az óvoda megteremt. 

 A folyamatosságot változatos, tartalmas tevékenységeken keresztül valósítsuk meg. 

 

Sikerkritériumok 

 A szülők 70%-a részt vesz a programokon. 

 Hozzászólnak, beszélgetnek, segítenek. 

 Közös döntések születnek. 

 

 

A szülő, a gyermek, a pedagógus együttműködésének formái 

Az óvodai nevelés a családdal való együttműködés során erősítse a család nevelői hatásait, ill. 

szükség esetén nyújtson segítséget a szülőknek a felmerülő gondok, problémák 

megoldásához. 

 

Célja 

 A család és az óvoda személyiségfejlesztő hatásának összehangolása. 

 Egy olyan emberi kapcsolatrendszer létrehozása, amelyből merít a gyerek, a család 

és az óvoda testülete. 

 Segítség és támasznyújtás a szülőnek gyermeke fejlesztéséhez. 

 A gyermek fejlődésének nyomon követése a szülők és pedagógus részéről egyaránt. 

 A család és bölcsődei-óvodai élet közötti folyamatosság biztosítása. 

 Előítéletektől mentes közeledés egymáshoz. 
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Együttműködésünk alapelvei 

• az egyenrangú nevelőtársi viszony, 

• kölcsönös alkalmazkodás, tájékoztatás, 

• bizalmi elv, őszinte légkör, 

• partnerkapcsolat, 

• másság tiszteletben tartása, elfogadása, 

• a program hiteles és meggyőző ismertetése, 

• egyenletes kapcsolattartás, 

• pedagógiai etika, titoktartási kötelezettség. 

 

Az óvodapedagógus feladatai 

Általános 

• Az együttműködés feltételeinek megteremtése, valamint a továbbfejlesztés 

lehetőségeinek keresése. 

• A szülők tájékoztatása a gyermeküket érintő kérdésekben, s gyermekük 

fejlődésével kapcsolatban, személyesen. 

• A szülők tájékoztatása az őket érintő időpontokról, eseményekről legalább 1 

héttel hamarabb, szóban és írásban történik. 

• Szülői jogok tiszteletben tartása. 

• Családlátogatás-gyermek otthoni környezetének megismerése. 

• Gyermekkel, szülővel együtt szervezett óvodai programok. 

Speciális 

Nyílt napok szervezése az érdeklődő szülők számára. 

Szülői értekezletek összehívása az éves munkaterv szerint, vagy rendkívüli, ha az 

szükséges, a csoportot érintő kérdések megbeszélésére, közben jegyzőkönyv készítés 

9.1. Közvetlen partnereink 

Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermek fejlődését. 

Célok 

A családokkal változatos tevékenységeken keresztül minél jobb együttműködés 

kialakítása, a gyermekek harmonikus fejlődése érdekében. 

Őszinteségen, kölcsönös tiszteleten, segítségnyújtáson alapuló párbeszéd kialakítása, 

mely során a szülők bátran kinyilváníthatják véleményüket. 

A család és az óvoda nevelési elvárásainak, módszereinek közelítése. A szülők 

segítsége abban, hogy az óvodában már jól megalapozott fejlesztési eljárásokat 

átvegyék, és folytassák. 
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Feladatok 

 Az óvoda szerezzen információkat a család értékrendjéről, szemléletmódjáról, 

szociokulturális körülményeiről. 

 Nyújtunk információt a családok számára az óvoda-család kapcsolattartás céljairól, 

lehetőségeiről. 

 Tapasztalják meg a családok az óvoda nyugodt, derűs, biztonságot nyújtó légkörét. 

 A családok ismerjék meg az óvoda külső és belső környezetét. 

 Az óvónő kezdeményezzen beszélgetést a gyermek óvodába lépés előtti fejlődéséről, 

szokásairól, a szülők elvárásairól. Felmerülő kérdésekre adjon konkrét választ. 

 Ismerjék meg a szülők jogaikat, kötelességeiket, azokat a felnőtteket, azok jogait, akik 

gyermekükkel közvetlenül foglalkoznak majd. 

 Mintaadással segítsük az óvodai szokások megismerését, beépülését a családok 

mindennapi életébe. 

 Évente két szülői értekezletet tartunk. A nevelési évet nyitó szülői értekezleteken a 

nevelési célok bemutatása mellett ismertessük az óvoda helyi programját, együtt 

nevelő hagyományait, a nevelési év rendjét. A második szülői értekezlet témája a 

nevelési év elért eredményeinek ismertetése. 

 Fogadóórák alkalmával a szülők kapjanak konkrét tájékoztatást gyermekük óvodai 

életéről, fejlettségi szintjéről. Ismertessük az erről készített feljegyzéseket, méréseket, 

(melyet a szülők aláírnak.) 

 

9.1.1. A szülők közössége 

Óvodánkban hangsúlyos szerepet tölt be a szülők közössége. A szülők véleményt 

mondhatnak az óvodában folyó pedagógiai munkáról. (kérdőív) A szülők képviseletét a 

közülük megválasztott szülő látja el. Fontos a partneri elégedettség növelése, a 

megfelelő információk átadásával. 

 

9.1.2. Pedagógusok, pedagógiai munkát segítő munkatársak 

Az óvoda teljes munkatársi köre elkötelezett híve a partnerközpontú működésnek. 

Cél a pedagógusok, pedagógiai munkatársak elégedettségének növelése, harmonikus 

partnerkapcsolat és együttműködés kialakítása. 

Ennek érdekében folyamatos a párbeszéd a partnerek között, biztosítjuk a 

tapasztalatcsere lehetőségét. 
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9.2. Közvetett partnerek 

Célok 

Együttműködés, folyamatos párbeszéd kialakítása, fenntartása az intézmény 

színvonalas működése érdekében. 

 

Feladatok 

 A fenntartóval való kapcsolat során törekedjünk arra, hogy az információáramlás 

zavartalan legyen. 

 Közművelődési intézmények, kulturális rendezvények (múzeumok, kiállítások, 

bábelőadások) sajátos lehetőségeit tudatosan használjuk ki nevelőmunkánkban. 

 Az egészségügyi, nevelési szakemberekkel a gyermek testi-lelki-szellemi 

fejlődésének érdekében folyamatosan működjünk együtt. 

 

A gyermekek esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések 

 Az óvodai nevelés a kisgyermek egész életpályáját alapozza meg; 

 Az óvodai nevelés nem zárt rendszer, szükséges a szülők, a fenntartó, más 

intézmények és szervezetek bekapcsolódása, partnersége; 

 Az óvodai nevelésben korszerű tudással rendelkező, nyitott és újító szemléletű 

óvodapedagógusoknak kell részt venniük; 

 Minden pedagógusnak gondoskodni kell a gyermek testi épségének megóvásáról 

és erkölcsi védelméről az óvodába történő belépéstől az óvoda jogszerű elhagyásáig 

terjedő időben, valamint a pedagógiai program részeként szervezendő óvodán kívül 

tartott foglalkozások, programok ideje alatt kiemelten kezelendő. 

 Az óvodában gyermekeink biztonságban és egészséges környezetben 

nevelkedjenek, óvodai életrendjüket a testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség 

biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően kell kialakítani; 

 A gyermekek képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő 

nevelésben és oktatásban részesüljenek. 

 Az emberi méltósághoz való jog biztosítását kizárólag óvodai pedagógiai eszközök 

és módszerek alkalmazásával lehet megteremteni. Óvodapedagógusainknak nem 

lehet több joga a gyermekkel szembe, mint a szülőnek. 

 A személyiség szabad kibontakoztatásának joga alapján minden hozzánk járó 

gyermek az óvoda által nyújtott szolgáltatásokban szabadon részt vehet. 

 A családi élethez és magánélethez való jog érvényesülését a gyermek családi 

kapcsolatainak tiszteletben tartásával biztosítjuk. 
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A rendszeres egészségügyi felügyelethez való jogosultságot az óvodai egészség szűrések, 

orvosi, - védőnői alapvizsgálatok megszervezésével biztosítjuk. 

 

10. A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKELÉSÉNEK ELVEI 

A nevelési év indítása előtt önértékelést végzünk. Ez az előző nevelési év értékelését 

tartalmazza. Célunk, hogy az intézményen belül meginduljon a belső párbeszéd az intézmény 

helyzetéről, az eddigi nevelőmunka értékeléséről. 

Ebben a nyitott önértékelésben az intézmény teljes munkatársi köre részt vesz. Ez a nyitott 

önértékelés magában foglalja a belső és külső intézménykép felmérését. A belső 

intézménykép az intézmény dolgozóinak elvárásait, jövőképét és az intézmény erősségeiről, 

gyengeségeiről kialakított képét foglalja magába. A külső intézménykép foglalja magába a 

partnerek elégedettségét, elvárásait. Ezt a nyitott önértékelést és a partnerek igényeit, 

elégedettségi vizsgálatát összehasonlítjuk, elemezzük (kollégák bevonásával), s az elemzések 

alapján következtetéseket vonunk le céljaink felállításához. 

 

A megvalósítás színvonalát, minőségét és eredményességét mindenek előtt az önellenőrzés, 

önértékelés eszközeivel állapítjuk meg. 

 

Az önértékelés kiterjed: 

 a vezetés szerepére a szervezeti kultúra fejlesztésében, 

 az intézmény stratégiájának megvalósítására, 

 az erőforrások figyelembevételének módjára, 

 a partneri igények figyelembevételének módjára, 

 az intézmény által elért eredményekre, 

 a munkatársak bevonásának mértékére, 

 a folyamatos fejlesztés eredményeire, 

 a partnerek elégedettségére, 

 a kitűzött célok elérésére, megvalósítására. 

Ez az előkészítő munka alapozza a meg a következő év tartalmi munkáját. 

Akkor tudjuk hatékonyan és eredményesen végezni munkánkat, ha a középpontba állítjuk a 

gyermekek megfigyelését és partnereink igényeit, elvárásait. 

A nevelőmunka értékelésének elveit az óvodavezető használja fel a belső pedagógiai és 

működtetési területek ellenőrzésekor: 

 Milyen pedagógiai álláspontot alakítottunk ki? 

 Elég laza-e a tervünk? 
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 Rugalmasak vagyunk-e a gyakorlati megvalósításban? 

 Jól rangsoroltuk-e a feladatokat? 

 Ösztönözzük-e a képzelődést? 

 Mutatunk-e elegendő játékfogást, adunk-e elég technikai segítséget? 

 Tudunk-e várni, kivárni? 

 A határozott vezetést összhangba tudjuk-e hozni a spontaneitással, rugalmassággal, 

folyamatossággal? 

 Hitelesek és őszinték vagyunk-e a szülők előtt? 

 Hogyan műveljük és neveljük önmagunkat? 

 

Törekednünk kell az intézmény által nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó vélemények 

megismerésére. Ennek érdekében a szülőknek összeállítottunk egy kérdéssorozatot. 

A kollégák számára biztosítjuk azt, hogy részt vehessenek az intézmény működését kialakító 

folyamatok formálásában, folyamatos fejlesztésben. 

Menete: 

1. Tervezés 

2. Megvalósítás 

3. Értékelés és Ellenőrzés 

4. Beavatkozás 

A teljes körű minőségirányítás alkalmazása során három területre fektetjük a hangsúlyt: 

 a folyamatok szabályozásának képességére, 

 a szervezeti kultúra fejlesztésének képességére, 

 a folyamatos fejlesztés képességére. 

Ezen belül az óvodánk dolgozóinak önértékelő munkájától, a külső ellenőrzésektől függ, 

hogy a három fejlesztendő képesség közül melyikre helyezzük a hangsúlyt. 
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A pedagógiai programmal kapcsolatos egyéb intézkedések 

 

A pedagógiai program érvényességi ideje 

 

 Az óvoda 2019. szeptember 01. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e 

pedagógiai program alapján. 

 

A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata 

 

 A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a 

nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. 

 A nevelők szakmai munkaközösségei minden nevelési év végén értékelik a pedagógiai 

programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. 

 

A pedagógiai program módosítása 

 

 A pedagógiai program módosítására az: 

 óvodavezető; 

 nevelőtestület bármely tagja; 

 a nevelők szakmai munkaközösségei; adhatnak javaslatot. 

 

A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az óvodavezető és a fenntartó 

jóváhagyásával válik érvényessé. 

 

A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala 

 

 Az óvoda pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. 

 

A pedagógiai program egy-egy példánya a következő személyeknél, illetve 

intézményeknél tekinthető meg: 

 Az óvoda fenntartójánál; 

 Az óvodavezető irodájában; 
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A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 

 

 
A Pedagógiai Programot, a speciális helyzetre való tekintettel a leendő intézményvezető 

készítette el, és a fenntartó elfogadta. 

 
A Pedagógiai Programot a nevelőtestület véleményezi, elfogadja, és jóváhagyásra javasolja. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd, 2019. március 14. 

 

 

 

 

A pedagógiai programot jóváhagyta: 
 

  

 

----------------------------------------------------- 
 

óvodavezető 

Tóth Sándorné


